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Præsten har ordet

Ikke at vælge er også et valg

Der skal være dåb i kirken. Der sidder en familie helt oppe foran og
bag dem lidt gæster. Vi skal ikke døbe et lille barn, men en konfirmand. Lidt betuttet sidder han eller hun der på første bænk og venter på, at turen kommer til dem.
Er det nu et curlingbarn, så er det ikke så svært. Curlingbørn har
navn efter vintersporten curling, hvor man sender en sten af sted
hen over isen, og deltagernes opgave er så at fjerne alle forhindringer, at polere og blanke isen, så stenen kan glide langt og ubesværet i
den rigtige retning. Sådan fjerner curlingbørnenes forældre alle forhindringer på barnets vej og støtter og promoverer og supporter og
klapper den lille på ryggen og roser og bygger op i enhver henseende. Og curling barnet melder sig naturligvis frivilligt til hovedrollen
til skolekomedien og trives fint i rampelys og i centrum. Sådan en
lille curlingunge synes naturligvis, at det er fedt at blive døbt, mens
så mange kikker på, og præsten har også ladet et ord falde om dåbsgaver og den slags.
For mindre selvsikre børn er det sværere. De gemmer sig helst i
flokken, men er nu trukket frem, og selvom det er en glæde og en
højtid, så føler de sig udstillet, med rette, og jeg har faktisk lidt ondt
af dem.
Og situationen er også forkert.
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”De skal vælge selv” siger forældrene, når et barn er født og dåben
bliver diskuteret. Teologisk er det forkert. For dåben er et ubetinget
tilsagn fra Gud om, at vi er hans børn lige fra den allerførste færd.
Det er ikke noget, man skal gøre sig fortjent til eller skal forstå og
bifalde i en mere moden alder. Det er en kærlighedshandling, et tilsagn, et knus fra Vorherre. Du hører til hos mig, lige meget hvad
der sker.
Nej, de skal vælge selv, siger forældrene. Men det er en illusion. Forældre vælger for børnene, når de vælger dåben fra. De stiller børnene i en svær situation, når konfirmationstiden nærmer sig. I stedet
for at kunne følge med flokken og glæde sig til konfirmationen enten på grund af festen, eller fordi de tror en lille smule, eller en kombination af begge dele, så er barnet nu af sine forældre bragt i en
langt sværere situation. For for at blive konfirmeret skal man være
døbt. Og så skal den arme unge alene og ikke i klassens trygge fællesskab op og døbes under en gudstjeneste i kirken.
Vi gør alt for at markere, at det er en enkel og naturlig ting, men i
virkeligheden er det rigtigt svært for barnet.
Derfor, er man som forælder usikker på sit forhold til den kristne
tro, så lad dog jeres barn døbe. Og hvis barnet så senere efter endt
skolegang og uddannelse i en mere voksen alder kommer frem til en
livsholdning, der grunder i noget andet end den kristne tro. Så kan
man melde sig ud af Folkekirken blot ved at skrive under på en
blanket på kirkekontoret.
Sognepræst Nils Holger Ellekilde

Aasum Kirkes
døbefont
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Gudstjenester i Seden og Aasum
Marts

Seden

Aasum

Søndag d. 13.
1.s.i fasten

kl. 9.30
KN

kl. 11.00
Kor og kirkekaffe
KN

Søndag d. 20.
2.s.i fasten

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Torsdag d. 24.

kl. 17.00
Spaghettigudstj.
KN

Søndag d. 27.
kl. 10.30
3.s.i fasten
Afslutning babysalmesang/børnegudstj.
KN
April

kl. 15.00
Fælles koncert
KN

Søndag d. 3.
Midfaste

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

Søndag d. 10.
Mariæ bebudelsesdag kl. 19.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Søndag d. 17.
Palmesøndag

kl. 14.00
kl. 11.00
Afslutning minikonf. Kor og kirkekaffe
KN
KN

Kirkebil bestilles fredag inden kl.12

tlf.: 66109447.
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Gudstjenester

Seden

Aasum

Torsdag d. 21.
Skærtorsdag

Kirkebil
kl.17.00
til Aasum
NHE
Derefter fællesspisning i Rytterskolen

Fredag d. 22.
Langfredag

kl. 11.00
NHE

Kirkebil
til Seden

Søndag d. 24.
Påskedag

kl. 9.30
KN

kl. 11.00
KN

Mandag d. 25.
Anden påskedag

kl. 11.00
KN

Kirkebil
til Seden

Søndag d. 1.
1.s.e.påske

kl. 9.00
NHE

kl. 10.30
NHE

Søndag d. 8.
2.s.e.påske

kl. 10.30
KN

kl. 9.00
KN

Søndag d. 15.
3.s.e.påske

Ingen

kl. 11.00
Konfirmation
KN

Fredag d. 20.
Bededag

Ingen

kl. 10.00
Konfirmation
NHE

Søndag d. 22.
4.s.e.påske

kl. 10.00
Konfirmation
NHE

Ingen

Maj
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Gudstjenester

Seden

Aasum

Søndag d. 29.
5.s.e.påske

kl. 9.00
KN

kl. 10.30
KN

Torsdag d. 2.
Kristi
Himmelfarts Dag

kl. 10.30
Kirkekaffe
NHE

Kirkebil
til Seden

Søndag d. 5.
6.s.e.påske

kl. 10.30
KN

kl.15.00
koncert v. 4 generationer

Søndag d. 12.
Pinsedag

kl. 9.00
NHE

kl. 10.30
NHE

Mandag d. 13.
Anden pinsedag

kl. 10.30
NHE

Kirkebil
til Seden

Juni

KN Karin Nebel

NHE Nils Holger Ellekilde

Siden sidst
Døbte
31. oktober 2010
14. november 2010

Christian Bevin Jørgensen, Skippervej 36 C
Carl Magnus Pandell, Bjerggårdsløkken 33

Døde, begravede, bisatte
30. november 2010

Hjalmar Kristian Reitz, Fichstrædet 2
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I Fyens Stiftstidende bragtes i begyndelsen af december nedenstående

Nekrolog over Hjalmar Reitz.
”Hjalmar er død”. Det er som om
dette budskab ikke rigtigt kan trænge ind!
Det er jo bare lige et par dage siden
han sidst var forbi; snakkede roligt
om løst og fast, bad om et par forsidebilleder til vores Sogneblad og
ellers skulle videre på sin tur med
hunden.
Med Hjalmars død har Aasum mistet en uvurderlig brik i sognets fællesskab. Vi har sammen siddet i beboerforeningens bestyrelse gennem
mange år, og i mere end 10 år har
jeg haft glæden ved at arbejde sammen med Hjalmar i forbindelse med
udgivelsen af ”Sognebladet”.
Men Hjalmar havde kræfter til mere end bladskriveri; han var involveret i kirkens liv, i landsbyens liv og i livet i hans og Ingers hus og
have. Som det generøse menneske Hjalmar var, gav han med glæde
plads for anlæggelse af sognets petanquebane i sin egen have, hvilket har været til stor glæde for alle beboere i mange år.
Kære Hjalmar, nu kan du ikke rette i min tekst eller blande dig i, om
jeg skal sætte dette mindeord i bladet.
Du ville nok have ment, at det var da ikke nødvendigt, men du skal
vide, at mange med mig vil savne dit nærvær, dine holdninger, om
end de ikke så ofte blev sagt højt og din store hjælpsomhed.
Ære være Hjalmars minde.
Sinnet Bunde Væverstræde 3 Aasum
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Fælles Forårskoncert i Åsum kirke
Søndag den 27 marts kl. 15.00
VED ”SYNGEDRENGENE FRA ASSENS”
Engelsk Evensong
Præst Karin Nebel

Dirigent. Finn Pedersen

Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens har eksisteret siden 1.
marts 1856 og er Danmarks ældste drengekor. I mange år bestod
koret af 12 drenge. Drengenes opgave var et være forsangere ved
salmesangen i Vor Frue Kirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Siden 1970 har koret fungeret som et fire-stemmigt kor.
Denne tradition er videreudviklet af korets nuværende leder, Finn
Pedersen, der siden december 1999 har stået i spidsten for koret.
Syngedrengene består af 21 drengesopraner i alderen 9-13 år og 15
unge mænd. Korets primære opgave er nu som før at medvirke ved
gudstjenesterne i kirken. Ved siden af dette arbejde synger drengene
mange koncerter især rundt om på Fyn, men lejlighedsvis også i andre dele af Danmark.
I Åsum kirke vil Syngedrengene medvirke i en musikgudstjeneste
efter engelsk forbillede. En såkaldt Evensong, som er en liturgisk
gudstjeneste, hvor koret spiller en meget fremtrædende rolle i liturgien. I løbet af gudstjenesten veksler sungne bønner og korsvar,
med læste tekster, Davidsalme og Jomfru Marias lovsang. Der vil
også blive lejlighed til at synge med på et par fællessalmer.
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Sogneaften i Aasum
Onsdag d. 23. marts kl. 19.30
Anna og Frits Syberg, fynbomalere i tiden ved Lucy Bergström

Fritz og Anna Syberg: Et malerpar i en forandringstid
Fritz Syberg (1862-1939) og Anna Hansen Syberg (1870-1914) kom
begge fra Faaborg men flyttede til Kerteminde i 1902. Begge to var
tilknyttet “fynbomalerne”, selv om de kvindelige medlemmer måtte
kæmpe for at udstille deres kunst. De tre store mandlige “fynboer”
var Fritz Syberg, Johannes Larsen og Peter Hansen, Anna Sybergs
bror. Peter var især
meget imod at Anna
fik lov at udstille
sammen med mændene. “Nåh, er du
bange for konkurrence?” var et af
kommentarerne i
samtiden.

Foredraget af museumsformidler ved Johannes Larsen Museet, Lucy Bergström, kombinerer historier om kunstnernes liv i armod og i
gode kår med en bred vifte af deres kunst. Fritz var mest kendt for
sine landbomotiver, marker i sne eller med bølgende korn. Annas
motivverden gik ind i blomsternes væsen med stor indlevelse.
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Tirsdagscaféer
Tirsdags d. 5. april kl. 14.30
Fhv. redaktør Kristian List
amatør-historiker og historiefortæller

Kristian List
på besøg i
Rytterskolen.
hvor
Mikkel Tønnes
viste rundt

Kristian Lists historier vil handle om Aasums unikke beliggenhed, centralt i middelalderens infrastruktur; åtrafik og vejtrafik, og
naturligvis om byens udvikling og livet i byen som følge af beliggenheden.
Der fortælles om landsbyens og storbyens (Odense) gensidige
afhængighed som følge af klosterliv og klosterjord.
Historier om Sortebrødre Klosters køkken, som i 1300-tallet var
lige så berømt som Falsled Kro, Rudolf Mathies og Munkebo Kro
er i dag - og de seks odenseanske klostres betydning for lokalsamfundet vil også blive omtalt. I tilknytning til klostervirksomheaf Europas fineste kunstværker til i
Odense og den første trykte bog i
Skandinavien blev fremstillet her.

Chr. IV kronedes i 1596 med denne
pragtfulde nye kongekrone udført
på guldsmed Didrik Furiens værksted i Odense.
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Tirsdagscafé-udflugten d. 3. maj går til Hesbjerg Slot

Afgang med bus
fra Rytterskolen kl. 13.00.
Der bliver rundvisning på Hesbjerg
Slot ved Yvonne Suso, som ved
tirdagscafeen d. 1. marts fortalte om
livet på slottet i og efter Jørgen Laursen Vigs tid.

Yvonne Suso vil ved besøget på Hesbjerg fortælle om, hvordan
livet på slottet leves i dag.
Derefter er der eftermiddagskaffe.
Pris 75 kr.
Alle er velkomne.
Tilmelding senest tirsdag d. 26. april
til Hanne Lind-Thomsen 66102673.

Jørgen Laursen Vig
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Fire generationer spiller ud igen
Forrige år havde vi en pragtfuld og vedkommende koncertoplevelse i Aasum Kirke, hvor Knud Aage Larsen, med bopæl i Væverstræde, og tre generationer af hans familie, spillede og sang. Det har de,
til vores glæde, tilbudt at gøre igen i år.
Koncerten afholdes søndag d. 5. juni kl. 15.
Medvirkende bliver:
og dennes søn:
barnebarn:
barnebarn:
og oldebarn:

Knud Aage Larsen, fhv. kgl. kapelmusiker.
Ole Hedegaard, kgl. operasanger.
Christine Hedegaard Skou Bue, sopran.
Mathias Hedegaard, tenor.
Oliver på 11 år.

Ved klaveret:

Organist Hans Brehm.

Programmet bliver varieret med bl.a. danske sange, italienske barokarier og instrumentalmusik. Og så skal vi genhøre hittet fra forrige
år: Sebastians ’Anemonesangen’ sunget af Oliver.
Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne.
Knud Aage Larsen med familie og Aasum Menighedsråd

De fire
generationer
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Menighedsmødet
i Rytterskolen 23. januar 2011
Aasum Menighedsråd havde indbudt til årligt møde efter søndagens gudstjeneste for at fortælle om det arbejde, der var lagt bag os
i 2010, og det vi ser frem mod som kommende opgaver.
Formanden gav nedenstående redegørelse for det forløbne år:
Kirkeåret 2010
Tiden flyver og året er gået. Vi havde lige vendt 2010, og nu er det
allerede slut.
Når man ser tilbage på året der gik, er sognepræst Maria-Louizes
orlov det, der falder i øjnene. Hun valgte at rejse til Hong Kong,
og det gav i stedet plads til sognepræst Karin Nebel, som den 5.
sep. blev indsat i vores kirke. Karin er en aktiv og hjælpsom præst,
og valgte at sige ja tak til en gudstjeneste allerede den 29. aug.
Menighedsrådet består, udover Karin Nebel som 75% sognepræst, af Nils H. Ellekilde, kirkebogsførende sognepræst. De 5
valgte medlemmer er Alex Hold menighedsrådsformand, Bente
Adelgod næstformand og kontaktperson, Harald Jensen kirkeværge, Hanne Lind-Thomsen kasserer, Harry Hedegaard Christiansen
formand for kirkegårdsudvalget, og som medarbejderrepræsentant
har vi graver Bente Knudsen.
Alle med store opgaver, som heldigvis løftes i et godt samarbejde.
Vores voksenkirkekor kunne i det forgangne år fejre 10 års jubilæum, virkelig flot og dejligt at høre det dygtige kor ved mange af
vores gudstjenester. Vi forsøger at oplyse i sognebladet ved hvilke
af vores gudstjenester koret synger.
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Aasum Sogneblad har allerede omtalt alle vores aktiviteter gennem
året, så jeg har valgt at gense året med faktuelle oplysninger.
I Aasum Sogn er der 465 indbyggere, heraf er de 391 medlem af
vores kirke, så set i det lys er det vel rimeligt at påstå, at vores
medlemmer har fået mange tilbud!
Vi har afholdt 52 gudstjenester, heraf har de 4 været koncerter, 4
var fyraften gudstjenester, 1 høstgudstjeneste og 1 familiegudstjeneste.
Vi har herudover sammen med Seden Sogn babysalmesang og mini konfirmander.
Der har været afholdt tirsdagscafe 8 gange, hvoraf en var en vellykket udflugt til Holckenhavn Slot, og en anden var vores traditionsrige fællesspisning ”den sidste nadver” skærtorsdag.
6 gange afholdt vi velbesøgte sogneaftener i samarbejde med beboerforeningen.
Herudover har vi holdt 11 ordinære menighedsrådsmøder samt et
utal af andre møder.
Så alt i alt kan vi igen i år glæde os over, at en masse arbejde heldigvis udmønter sig i en voksende interesse for vores kirke.
Alex Hold

Aasum Kirke set fra prædikestolen - Døren er åben, træd bare ind
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Arrangementer i Seden
Sogneaften tirsdag den 5. april kl. 19.00 i konfirmandstuen
Seden Præstegård, Mindelundsvej 45
Feltpræst i Afghanistan
Ved Thomas Bech
Feltpræst af reserven Thomas Bech har skrevet en bog om sin tjeneste og sine oplevelser i Afghanistan. Han vil fortælle om soldaternes
liv og opgaver dernede, og hvilken opgave kirken kommer til at spille for dem undervejs.
Sogneaften onsdag den 11. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen,
Seden Præstegård, Mindelundsvej 45.
Seden Syds fortid i jernalderen
Ved Mogens Bo Henriksen
Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen
vil fortælle om udgravningerne på markerne, før man anlagde Seden Syd. Vi er i det
1. - 5. årh., og der har været liv og aktivitet
i området også dengang.
Sogneaften i Seden Kirke den 8 juni kl. 19.00
Ved skuespiller og sanger Lise Nees

Er udgangspunktet i hendes fortolkninger både
som sangerinde og underviser.
For Lise Nees er det altafgørende som sangerinde at fordybe sig i indholdet i enhver sang og
leve sig ind i netop det specielle univers, som
komponist og tekstforfatter har skabt sammen og fortolke det på sin egen måde.
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Verden på den halve side.
En hilsen fra Maria-Louize Helbo
Efter knap 6 måneder i Hong Kong, ser verden selvfølgelig anderledes ud. Hvor den før var upside down for os, er den nu blevet det, vi
kalder hjem.
Mit kinesiske er nået dertil, hvor jeg kan give taxachaufførene direktioner, jeg kan tælle til ti, sige til gadehandlerne, at jeg ikke vil købe deres bras, og selvfølgelig kan jeg bestille mad uden fisk på sushirestauranterne.
Så selv det lokale Hong Kong føles ikke længere fremmed. Og når
man når dertil, så må man jo udfordre sig selv. Så da dette nye halvår
i forvejen står på et uafbrudt virvar af gæster, besluttede vi at tage
min mor og bror med på eventyr ind i det "rigtige" Kina, da de præcis
var her, mens vi valgte at afspadsere nogle dage. Dog ikke længere
væk end hovedstaden Beijing.
Turen begyndte med en firepersoners sovekupé og en 24-timers togtur tværs over Kinas ødeland og fattige landsbyer. Her kunne vi fra
vinduerne forundres og forbløffes over hvordan man også kan leve.
Da vi endelig nåede Beijing var det blevet 11 minusgrader og tid til at
finde vintertøjet frem. Byen er i modsætning til Hong Kong mere flad
end den er høj. I Hong Kong bygger man opad, men i Beijing har
man bygget ud, så byen strækker sig over en enorm flade, der giver
plads til de mange kinesere. Vi
havde ikke mange dage til at se alt
det fantastiske historie Beijing
rummer, men fik alligevel nået alle
"must-see-sights". En gåtur på
muren i pivende blæsevejr var et
af højdepunkterne. Det er et stykke historie i sig selv, og det virkede nærmest som en milepæl at se
den og bestige den (ja, dog kun en

Familien i Beijing på
Den Himmelske Freds Plads
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en lille del af den). Den Forbudte By og Sommerpaladset stod også
ud, som oplevelser fyldt med sjæl fra fortidens begivenheder. Og
man kunne med garanti have brugt mange flere dage i den store by,
men vi følte, vi nåede, hvad vi kom efter. Så da kulden i Beijing alligevel blev for meget, valgte vi at slutte eventyret med at se nærmere
på Filippinerne. Her fandt vi et utrolig gæstfrit, smilende og høfligt
folkefærd.
Filippinerne er fulde af musik og glæde, og atmosfæren var, både i
storbyen og ved vandet rigtig dejlig.
Til trods for stor fattigdom, slum og sikkerhedsvagter med gevær og
pistoler, så var der en stemning blandt menneskerne, jeg ikke har
oplevet på samme måde andre steder. Og til en forandring var det
dejligt at komme et sted hen, hvor man kunne gøre sig forståelig på
engelsk.
Vel tilbage i arbejdstøjet kommer det næste halve år til at byde på
fastelavn inden længe, konfirmation skal vi også have, og naturligvis
planlægger vi en masse anderledes arrangementer for både de unge
og familierne i Hong Kong. Der er hele tiden skibe, der skal besøges
og forhåbentlig, når vi med ud at sejle med et af dem, inden vi vender hjem. Der er stadig masser af idéer og planer, der kan realiseres,
da Hong Kong i sandhed er mulighedernes by. Det særlige ved
Hong Kong og kineserne er jo, at de af mange omgange har været
tvungne til at genopfinde deres identitet - og gjort det. Det er naturligvis både beundringsværdigt og skræmmende men uden tvivl værd
at tænke over. Og også værd at tænke over de muligheder det og
byen rummer. Det handler bare om at turde kaste sig ud i det høje
tempo, der leves i, og så håbe på man ikke falder ned. Så vi ser frem
til de næste 6 måneder, og håber vi bliver klogere af at kaste os ud i
kinesernes levevis.
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Marts
1. - 3.
3. - 3.
6. - 3.

tirsdag
torsdag
søndag

13.
16.
20.
23.
27.
30.

søndag
onsdag
søndag
onsdag
søndag
onsdag

- 3.
- 3.
- 3.
- 3.
- 3.
- 3.

14.30
16-18
14.00
14.30
11.00
19.00
9.30
19.30
15.00
19.30

Tirsdagscafé, Hesbjerg Slot
Lokalhistorisk Arkiv åbent
Børnegudstjeneste
Tøndeslagning ved Rytterskolen
Gudstjeneste KN, Kor og kirkekaffe
Idrætsforeningen generalforsamling
Gudstjeneste NHE
Sogneaften, Lucy Bergstrøm
Fælles koncert, Assens Syngedrenge
Beboerforening generalforsamling

April
3. - 4.

søndag

5. - 4.
7. - 4.
17. - 4.
21. - 4.

tirsdag
torsdag
søndag
torsdag

11.00
14.00
14.30
16-18
11.00
17.00

22. - 4.
24. - 4.
25. - 4.

fredag
søndag
mandag

11.00
11.00
11.00
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Gudstjeneste NHE
Skraldindsamling
Tirsdagscafé, Kristian List
Lokalhistorisk Arkiv åbent
Gudstjeneste KN, Kor og kirkekaffe
Gudstjeneste NHE, derefter
fællesspisning i Rytterskolen
Kirkebil til Seden
Gudstjeneste KN
Kirkebil til Seden

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Maj
1. - 5.

søndag

3. 5. 8. 15. 20. 29. -

tirsdag
torsdag
søndag
søndag
fredag
søndag

5.
5.
5.
5.
5.
5.

14.30
13-16.30
13.00
16-18
9.00
11.00
10.00
10.30

Gudstjeneste NHE
Majfest
Udflugt til Hesbjerg
Lokalhistorisk Arkiv åbent
Gudstjeneste KN
Konfirmation KN
Konfirmation NHE
Gudstjeneste KN

Juni
2. - 6.
5. - 6.
9. - 6.
12. - 6.
13. - 6.

torsdag
søndag
torsdag
søndag
mandag

10.30
15.00
16-18
10.30
10.30

Kirkebil til Seden
Kirkekoncert v. 4 generationer
Lokalhistorisk Arkiv åbent
Gudstjeneste NHE
Kirkebil til Seden

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op
Idrætsforeningens aktiviteter er nævnt side 38
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Virksomheds/Flytning

OKSEKØD SÆLGES
Oksekød i halve eller kvarte dyr,
slagtet og udskåret efter eget ønske
Nærmere oplysninger
Tlf. 66 10 21 11
Hanne & Viggo Føns
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Støt vores annoncører
De støtter dig
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Nyt fra Beboerforeningen
Siden sidst har Beboerforeningen afholdt vores første julestue i
samarbejde med Galleri Bækskov. Det var en rigtig hyggelig dag
med mange aktive mennesker og gode indslag. På vores hjemmeside
www.aasumby.dk er der billeder fra dagen. Vi har besluttet, at det
skal være en ny tradition.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 4. dec. 2011.

FASTELAVN -

med tøndeslagning
Søndag d. 6. marts 2011. kl. 14.30.
Haven ved Rytterskolen.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.
Men det er kun børn under konfirmationsalderen,
som kan slå katten af tønden.
Når kattekongen/dronningen er kåret samles vi i skolestuen til fastelavnsboller og saft/kaffe.
Samme dag afholdes
Familiegudstjeneste
i vores kirke kl. 14.00.
Det er en tradition, at børnene kommer udklædt.
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Generalforsamling
Aasum Sogns Beboerforening
30. marts 2011 kl. 19.30 i Idrætsforeningens klubhus
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning aflægges
3) Revideret regnskab for 2010 fremlægges til godkendelse, herunder regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv.
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag –
Forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
d. 16.03.11. (se nedenfor)
6) Valg af bestyrelse.
3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer
og 2 revisorsuppleanter.
7) Evt.
Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement.
M.V.H.
Bestyrelsen
Bemærkning til dagsordenspunkt 5
”Forslag fra medlemmer og bestyrelse”.
Overskuddet fra salget af forsamlingshuset er nu fordelt, og beboerforeningens andel andrager kr. 247.476,52.
Under dagsordenspunkt 5 ("Forslag fra medlemmer og bestyrelse")
opfordres der til, at forslag til anvendelsen af beboerforeningens
andel sendes til formanden for bestyrelsen: Helle Troelsen, Ryttervejen 7, - eller mailes til helletro@gmail.com.
Fristen for indsendelse af forslag er den 16. marts, dvs. 14 dage før
afholdelse af generalforsamlingen.
Alle indkomne forslag offentliggøres løbende på Beboerforeningens hjemmeside www.aasumby.dk .
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I samarbejde med Galleri Bækskov vil Beboerforeningen igen i år
afholde et forårsarrangement.

MAJFEST
Søndag d. 1. maj 2011. kl. 13.00-16.30.
På Galleri Bækskov/ Anlægget.
Vi mødes på Galleri Bækskov og pynter kransene og derefter
går vi til anlægget for at hejse majstangen.
I anlægget er der forskellige aktiviteter og kaffe/saft og kage.
Læs det endelige program på vores hjemmeside:
www.aasumby.dk
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Skralddag 3. april 2011
Vi mødes ved Rytterskolen kl. 14.00.
Affaldet sorteres i 2 forskellige typer:
metal, øl/sodavandsdåser tælles (ca.)
øvrigt.
Større genstande afhentes.
Indsamlingen slutter
senest kl. 16.00,
og der serveres kaffe,
øl og vand.
Telefon 2174 6064
kan benyttes under
indsamlingen
Billede fra tidligere indsamling

Billede
fra
tidlig
sommer
med
rene
omgivelser
ved
Åsum
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NYT FRA TRAFIKUDVALGET.
v/ Poul Poulsen
Anlæggelse af cykelsti.
Odense Byråd har på mødet d. 24. november godkendt
linjeføringen af cykelstien
Arbejdet forventes udført i foråret 2011.
Skitse over linjeføringen:

Udlån af telte, borde og stole.
Beboerforeningens telte, borde, stole og grill kan lånes/lejes af foreningens medlemmer.
Prisen er 300 kr. pr. gang, og henvendelse kan ske til:
Poul Poulsen, tlf.: 2174 6064, mail: hogp.aasum@gmail.com eller
Bente Knudsen, tlf.:2256 4451, mail: bentebknudsen@gmail.com
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Stophaner for vandforsyningen.
Der har i efteråret 2010 været et par spændende tilfælde med stophaner. Bl.a. er stophanerne på Ryttervejen godt skjulte unde et lag
asfalt. Vi har gjort Vandcenter Syd opmærksom på problemet, og de
vil tage sagen op med Odense Kommune.
Andre har oplevet, at stophanerne ikke virker, så måske var det en
god ide at få dem kontrolleret.
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Erindringer fra min barndom og teenageår i sommerferierne på „Enggården” (ca. 1952 - 63)
Jeg går tur med Lisbeth i vinterkulden, beskinnet af skøn sol. Vi går
i engen, sneklædt, ren, stille. Derefter rundt i Åsum: lille Jens’ Hus,
syersken (syæsken troede jeg, hun hed), altid på vagt ved vinduet,
intet måtte gå tabt for hendes årvågne øjne. Revolverstræde med
Sofie Gasovn, Grethe Sigurds Hus, kirken og skolen, hvor Morfar,
Jens Chr. Eriksen (d. 1959) vikarierede som lærer efter pensioneringen fra lærergerningen i Snave på Vestfyn og som degn og kirkesanger i Dreslette Kirke. Jeg har hans bowler hængende over døren
hjemme i Skuespillerforeningens Hus på Bispebjerg, og man kan se
det slidte på skyggen, slid efter mange års hilsener med hatten af og
på, på vej til eller fra gerningen, på cykel, naturligvis! Udover lærervikargerningen, som jeg nød godt af en forjul, hvor mine forældre (Dot og Knud Aage Larsen) eller i hvert fald Mor tog hul på
juleferien før tid sammen med mig og min
lillebror Ib (død 1967) - samme kære gamle
Morfar, der havde det usædvanlige talent,
at han kunne få hver og en af os børnebørn, og vi var mange, til at føle sig som
netop hans udvalgte, enten på knæet med
den lange pibe i munden, eller skrællende
æbler i køkkenet i bungalowen, Væverstræde 3, lange snoede æbleskraller, omhyggeligt skårne med den lille, solide kniv. - tid til
fodring af høns 2 gange dagligt på

Mormor og Mor
gravid med mig 1945

„Enggården”. Han havde et godt liv, han blev 87, også efter Mormors (Maren) død i 1946. Den lille Ole sang genert under spisebordet, siges der, (Kunne jeg virkelig synge allerede i en alder af halvandet år? Jeg mener at kunne huske det, har i hvert fald et billede af
det; men det kan jo være forårsaget af gentagne beretninger om situationen). I hvert fald har jeg stemmen fra ham.
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Jeg husker ham tydeligt, iklædt jaket, gående op og ned ad kirkegulvet, for alle skulle jo være i salmesangen, ingen slumren, (den holdt
nu ikke helt!). Og med lærer Andersen (S.B.) ved orgelet var der linet op til en gedigen musikalsk kirkesøndag med pastor Borch Madsen ved alteret og på prædikestolen. Jeg følte mig meget stor, jeg har
vel været 6 år (f. 1945), når jeg fik lov til at assistere Morfar med ophængning af salmenumre, store, dejlige sølvtal, hvis konsistens jeg
stadig kan fornemme, på de sorte tavler, stående på kirkebænken.
Jeg fik også lejlighedsvis lov til at komme med op i tårnet til de store
klokker, som dengang skulle aktiveres pr. håndkraft ved hivning i
det store, tykke tov. Alt var så gedigent dengang. Ingen automatik,
ingen digitalisering. Trygt, skønt! Morfar sang i kirken til han var 83.
Mor og Far flyttede i ´46 med mig til Virum, nord for København,
og sommerferierne blev naturligvis holdt i Åsum. Vi boede hos
Morfar og Moster Aase (død som 92-årig i Væverstræde 3. „Vi” var
Mor, Far, mig selv og siden Lillebror Ib, f. 1949. I 1952 kom Lillesøster Elsebeth til verden, og
der blev nu lidt trangt i bungalowen, så der blev truffet den beslutning, at jeg kunne bo på
„Enggården”, Staupudevej, hos
Moster Ingrid og Onkel Arne
(Fischer Hansen), når vi var på
sommerferie. Her fik jeg nogle
dejlige år, lange begivenhedsrige
sommerferier, nok mit livs bed-

Morfar, Ole, Elsebeth

ste. Dengang skinnede solen jo altid, ligesom der altid var sne juleaften og mænd var mænd og kvinder kvinder, og dagene var uendeligt
lange, så lange, at en samlet tid på gården på o. 3 uger var så rum en
tid, at det var som at træde ind i en anden verden, eller at blive vækket af søde drømme, når vi atter sad i S-toget fra Kbh’s Hovedbanegård til Virum, senere Sorgenfri og kiggede på sure, fortravlede ansigter, i hvilke der ikke var spor af sol og sommer.
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Jeg blev hurtigt indlemmet i gårdens team, der udover Onkel Arne,
Moster Ingrid, Kusine Dorthe og Fætter Hans, bestod af en karl
med eget kammer og lejlighedsvis af Lille Jens. Han var nu ikke så
stabil en arbejdskraft som jeg (det var før jeg selv gik på værtshus)
og mødte ikke op de dage, han hellere ville tilbringe på „Den hvide
Hest”. Onkel Arne udbetalte ham først hyren ved engagementets
ophør, så pengene ikke blev fyret af i utide (det kunne jeg godt ønske, mine arbejdsgivere i tidens løb havde gjort).
Jeg skulle få år efter ankomsten til gården aflægge traktorkøreprøve,
nok som 9-årig. Prøven bestod i at køre den grå Ferguson en runde
på gårdspladsen rundt om det store lindetræ, og jeg bestod prøven

med glans!
Min opgave bestod i at „køre frem”, hvilket vil sige, at jeg skulle
køre traktoren fra stak til stak, vi snakker altså om høst, holde stille
mens Onkel Arne med sin fork („høtyv”) rakte kornnegene op til
Hans og Dorthe på ladet af vognen, der så anrettede dem på en
nærmere anvist måde, der gav plads til flest mulige net. Det var
altid spændende, hvor højt Onkel Arne skønnede det forsvarligt.
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Ole, Hans, Dorthe

1953

„Enggården”s jorde skråner
voldsomt ned mod engen, og den
lille Ole har ikke styrke nok i højrebenet, endsige vægt nok i kroppen til at træde bremsen i bund,
så Onkel Arne må ile til og trykke
den ned med sin store, solide
fod. Men det var nu kun denne

ene farlige situation, ellers alt godt! Hjem til gården med os børn på
toppen af læsset med Onkel Arne som sikker fører af Fergusonen.
Nogle af højdepunkterne på en sådan arbejdsdag var når Moster
Ingrid kom ud til os med madkurven. Vi stod op ved 6-tiden, spiste
et solidt morgenmåltid og drog af sted til dagens dont. Ca. 9.30 kom
Moster ud med formiddagskaffe og madder, og kl. 12 drog vi hjem
til middagsmaden og - hvilet. Her fik vi varm mad, 2 retter. Om eftermiddagen igen kaffe, nu med småkager. Aftensmaden bestod af
rester fra middagsmaden, suppleret af smørrebrød, senere kaffe og
evt. grød. Jeg kom for skade, kæk som jeg var, at sige, at vi næsten
ikke bestilte andet end at spise. Det
brød Onkel Arne sig ikke om! Men
altså hjem til Moster Ingrids dejlige
aftensmad i dette store, trygge køkken, skyllet ned med hjemmebrygget øl, læskende og ikke stærk, så
også børn kunne drikke den uden
nævneværdige gener.
Rødgrøden var med fløde, dog ikke for mit vedkommende, én gang
med klumper i fløden var rigeligt
for mig, jeg har heller ikke drukket
mælk siden!, og kaffen var sort, naturligvis. Og jeg gjorde som min

1951 Onkel Arne
m. Ingrid Dorthe Hans
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2½ år ældre Fætter Hans, min barndoms idol, også hvad tobak angik. 14-årig cerut- og piberyger, sådan!
Som nybagt folkepensionist har jeg altså nu røget pibe og cigarer i
51 år, kan jeg regne ud, men aldrig cigaretter, og tænk, de 47 år
som professionel sanger har ikke været omfattet af stemmeproblemer forårsaget af tobak, så nu tør jeg dårligt holde op, for det kunne jo være piben, der gav den anden lyd. Det gør jeg nu heller ikke
før jeg skulle blive tvunget til det af den ene eller anden grund.
Jeg troede og håbede, at jeg skulle være karl hos Fætter Hans, når
jeg blev stor, men sådan skule det ikke gå. Musikken blev, ligesom
Fars, min passion og mit levebrød. Og Hans skulle det vise sig,

Enggården som den så ud engang.
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klarede sig siden uden min hjælp. Han giftede sig med sin barndomskæreste (Jeg husker de langt henkastede blikke mod den skønne på „Kristiansminde”, måske kunne jeg få søsteren, bad jeg til!)
Mariann Boel og blev siden godsejer på „Østergård”, Kølstrup. Med
giftermålet fulgte navnet Boel, nu kom han til at hedde Hans Fischer Boel, tidligere Hansen.
Hustruen Mariann Fischer Boel, navnkundig og indflydelsesrig politiker, minister og kommissær nyder nu sit otium på hjemmefronten
på gården, der nu er gået i arv til datteren, Hanne. Hun ser stadig
knaldgodt ud. Jeg ved det, for jeg sad ved siden af hende i toget på
vej herover.
Arbejdsdagene på „Enggården” var lange, men lidt fritid havde vi
dog, og et populært sted til at tilbringe den, var nede ved slusen,
hvor vi via opdæmningen kunne springe i det nu dybe vand fra cementen. De tidligere på dagen nedskudte gråspurve og solsort fortæredes efter stegning på bål, hvor også kartoflerne tilberedtes. Gråspurvene smagte bedst, men d’er s’gut’te mai kø’ på!
Det frie liv blev hen under aften brat afbrudt af en skinger fløjten
fra Moster Ingrid, hvis trinde, lille krop skimtedes i det fjerne. Den
sidste dag på gården havde en særlig højtidelig stemning. Jeg fik foretræde i køkkenet og Onkel Arne fremdrog sin store tegnebog
frembragte sirligt nogle pengesedler, han overrakte til mig lønnen,
som var regnet ud efter gængs takst. Ingen misbrug af barnlig arbejdskraft her! Og jeg tog ærbødigt imod vel ca. 10 cm højere end
før.
Tak Onkel Arne, at du viste mig tillid, og tak til alle på
„Enggården”, hvor de end måtte befinde sig. Dorthe er relativ nem
at få fat på, men Hans! P.t. er han på jagt i London!
Ja det var tider! tider som står så fast i erindringen, og som har betydet så meget for mit senere liv. Det bedste en sanger kan gøre er at
bevare jordforbindelsen og ikke blive for højtflyvende. Men det kan
være svært at efterleve for en hane, som mig. Heldigvis kan hanen
ikke flyve. Havde den kunnet det, tør jeg kun gisne om følgerne,
men folk med begge ben på jorden hænger ikke på træerne!
Ole Hedegaard
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Aasum Idrætsforening

Generalforsamling
Aasum Idrætsforening afholder ordinær
generalforsamling ifølge lovene.
Onsdag d.16. marts kl. 19.00 i klubhuset - Ryttervejen
Vel mødt
Bestyrelsen
Den nye fodboldsæson for seniorer starter lørdag d.5. februar
kl.13.00 fra klubhuset. Vejret bestemmer hvad vi skal, løbe eller spille fodbold, hvor der er bane til det.
Det bliver en spændende sæson med et hold i serie 1 og et hold i
serie 4.
Vel mødt til gamle og nye spillere.
Vi har også et super veteran hold; her vil der komme besked om,
hvornår der startes.
NB Skulle der være nogle, som kunne tænke sig at spille old boys
yngre årgang, starter vi gerne et hold op.
Vedr. børnehold så kontakt Preben Schack; det kunne være dejligt,
hvis vi kunne få nogle hold i gang
Vel mødt til alle i den nye sæson
Formand
Preben Schack
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Adresseliste for Aasum Sogn
Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 94 47
ELR@km.dk
tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag kl. 9-13.

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses- og begravelsesmyndighed
N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 93 43
NHE@km.dk
tirs., ons., fre. kl. 12-13, tors. 17-18

Graver
Bente Knudsen
Mobil 51 34 55 41
(ikke mandag)
aasumgraveren@mail.dk

Sognepræst Årsvikar
Karin Nebel
træffes i sognegården
Mindelundsvej 110 efter aftale
Tlf. 29 27 65 91
kaneb@km.dk

Menighedsrådet
Formand
Alex Hold
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ
AH@aasumsogn.dk
Tlf. 22222282

Organist
Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 20 49 85 32

Idrætsforeningen
Formand
Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 24 23
Klubhuset tlf. 66 10 55 22

Beboerforeningen
www.aasumby.dk
Formand
Helle Troelsen
Ryttervejen 7, 5240 Od. NØ
Helletro@gmail.com
Tlf. 66172416

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Arkivleder
Hanne Trydeman
Skovmålevej 26
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 20 96

Bylauget
Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10,
5240 Od. NØ
Tlf. 21 36 65 89
Burmoelle@mail.tele.dk

Aasum Sogns hjemmeside
www.aasumsogn.dk
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Vinterens blege sol går ned. --- snart vil det blive sommer
Trompeterhuset i Fichstræde --- Foto: Helle Troelsen
.

Forårsbebudere
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