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Præsten har ordet

En time i konfirmandstuen
Så er de nye hold konfirmander kommet i gang. Deres baggrund er
meget forskellige alt efter hvilke lærere, de har haft til kristendomskundskab, hvis faget stadig hedder sådan.
De store gamle kulturbærende bibelske fortællinger, livets store
spørgsmål. Hvor interesserede er de egentlig i dem? Ikke særligt,
men høflige og velopdragne lader de som om. Og så kommer præsten pædagogisk på en prøve.
En af de første lektioner handler om skabelse og menneskesyn. Vi
læser bibelens første kapitel, hvor vi hører, at Gud skabte alting på
6 dage og på den syvende dag hvilede han sig.
Og så tegner vi ellers det bibelske verdensbillede på tavlen med
himmelhvælvingen, hvorpå Gud satte solen til at lyse om dagen og
månen til at lyse om natten. Og alle stjernerne deroppe. Vi tegner
havet med alle fiskene og de store havdyr. Vi lader det faste land
komme til syne, og der tegner vi efter bibelens rækkefølge træer og
buske, grønne urter og blomster, fuglene der flyver i luften og sidder i træerne, alle dyrene efter deres arter og mennesket til sidst.
Mennesket skabt i Guds billede, med en gnist af det guddommelige
i sig, med et strejf af Guds skaberkraft, styrke og kærlighed.
Og vi læser bibelens konklusion efter hver skabelsesdag: ”Og Gud
så det han havde skabt, og han så, at det var godt!
Der går mange farveblyanter og megen kreativitet med i denne proces, og vi ender med at konstatere, at det, som vi har tegnet er den
verden vi kender derude. Og konklusionen er: ” Ifølge bibelen er
alting skabt af Gud og mennesket har stor betydning og værdi”
Men der er jo også en anden forklaring, har børnene lært. The Big
Bang. Og så tager vi den. Vi tegner en flammende eksplosion på

tavlen, og alting sprænges fra hinanden. Det skete for mange milliarder år siden, og det målbare faktum, at stjerner og hele galakser er på
vej bort fra hinanden, og det faktum, at afstanden hele tiden forøges,
indicerer, at der nok er noget i denne teori. Og vi ser på vores egen
klode. Den er blot en af ni planeter, der er i kredsløb om vores sol,
som er en stjerne, en enkelt stjerne i mælkevejens galakse. Og i mælkevejen er der omkring 100 milliarder andre stjerne. Et ufatteligt og
uoverskueligt tal, og hertil kommer et uendeligt antal andre galakser
med deres stjerner og mulige planeter.
Og da der intet var før det store brag, så ved vi heller ikke, hvem der
tændte lunten og konklusionen må således være:” Ifølge videnskaben er verden blevet til at sig selv, og mennesket betyder ingenting”
Så vi har to modsatrettede konklusioner:
Ifølge bibelen er alting skabt af Gud, og mennesket har stor betydning og værdi” og det modsatte: ”Ifølge videnskaben er verden blevet til af sig selv, og mennesket betyder ingenting”
Men ingen af dem er jo sande i deres helhed. Ingen af dem holder
vand. Moderne mennesker tror ikke på, at alting er skabt af Gud. Og
anstændige ordentlige og næstekærlige mennesker mener ikke, at det
enkelte menneske ingen ting betyder.
Derfor må vi spørge: Hvordan lever vi da? Og svaret er et kompromis: At vi lever på videnskabens verdensbillede, men på bibelens
menneskesyn.
Videnskabens verdensbillede med ”The big bang” med dinosaurerne
her på jorden for 60 millioner af år siden, med evolutionslæren og
den moderne medicinske forskning. Og på bibelens menneskesyn.
Med næstekærligheden som det overordnede, med hensyn og forståelse, med hjælp til de svage med omsorgen for den enkelte.
Sådan som det nu er, her i vort kristne land.
Nils Holger Ellekilde
Sognepræst

Gudstjenester i Seden og Aasum
December 2013 Seden

Åsum

Søndag d. 1.
1.s.i advent

kl. 11.00
NHE

kl. 16.00 NHE
Juletræ tændes kl. 17
foran Rytterskolen

Søndag d. 8.
2.s.i advent

kl. 9.30
AH

Søndag d. 15.
3.s. i advent

Ingen

Søndag d. 22.
4.s.i advent

kl. 11.00
AH & NHE
Konfirmandgudstjeneste

Tirsdag d. 24.
Juleaften,

kl. 11.00 NHE (Hvenekilden)
Kl. 14.00 AH
Kl. 15.15 AH
kl. 15.00 NHE
Kl. 16.30 NHE

Onsdag d. 25.
Juledag

kl. 9.30
AH

kl. 11.00
AH

Torsdag d. 26.
2. juledag

kl. 11.00
NHE

Ingen

kl. 11.00
AH
kl. 14.00
Fælles julekoncert
NHE
Ingen

Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12 tlf.: 66 10 94 47

Gudstjenester i Seden og Aasum
Januar 2014

Seden

Åsum

Onsdag d. 1.
Nytårsdag

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Søndag d. 5.
Helligtrekonger

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

Søndag d. 12. kl. 11.00
1.s.e.h. 3.k
AH

kl. 9.30
AH

Søndag d. 19. kl. 9.30
2.s.e.h .3 k
NHE

kl. 11.00
NHE

Søndag d. 26.
3.s.e.h. 3 k

Ingen

kl. 11.00 NHE
Kor og kirkekaffe

Tirsdag d. 28.
Kyndelmisse

kl. 17.00
AH (Spaghetti
gerne tilmelding)

Ingen

Februar
Søndag d. 2.
4.s.e.h.3 k.

kl. 19.00
AH

kl. 17.00
AH

Søndag d. 9.
sidste s. e. h. 3 k

kl. 11.00
NHE

Ingen

Søndag d. 16.
Septuagesima

kl 9.30
AH

kl. 11.00
AH

Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12 tlf.: 66 10 94 47

Gudstjenester i Seden og Aasum
Februar

Seden

Åsum

Søndag d. 23.
Seksagesima

kl. 11.00
Kor og kirkekaffe
AH

kl. 9.30
kor og kirkekaffe
AH

Marts
Søndag d. 2.
Fastelavn

kl. 9.30
NHE

kl. 14.00
NHE
efterfulgt af tøndeslagning

Søndag d. 9.
1.s. i fasten

kl. 19.00
NHE

kl. 11.00
NHE

Søndag d. 16.
2.s.i fasten

kl. 11.00
AH

kl. 9.30
AH

Søndag d. 23.
3.s.i fasten

kl. 9.30
NHE

kl . 11.00
NHE

Tirsdag d. 25.
Spaghettig

kl. 17.00
AH

Ingen

Søndag 30.
Midfaste

kl. 11.00
Kor og kirkekaffe
AH

kl. 9.30
Kor og kirkekaffe
AH

AH Anne Kathrine Rafn Hauge
NHE Nils Holger Ellekilde

Tirsdagscaféer i Aasum

Tirsdag d. 3. december
kl. 14.30 i Rytterskolen
Julestue har vi kaldt denne tirsdagscafé i december. Julesneen behøver ikke at dale blidt, men lad os mødes og nyde den lune stue.
Hans Brehm vil glæde os med julepræget musik, og to af hans elever, Emely og Josefine, spiller 4-hændigt julemusik.
Derudover vil vores sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge fortælle
"Julehistorier fra det byzantinske rige" - om en by, der var Himlen
på jorden, om en helgen, der blev stjålet .... og noget om et kejsermord.
Selvfølgelig bliver der plads til at synge og nyde kaffen.

Tirsdagscaféer i Aasum

Tirsdag d. 7. januar kl. 14.30 i Rytterskolen
”Rytter & Ploug”

Den danske bondestands historie fra stenalder til nutid i ord, billeder
og toner.
En humoristisk rejse mellem herremænd, husmænd og bønder.
Det hele blandet med folkemusik, viser og sange.
Klaver & harmonika: Arne Ploug
Harmonika, billeder & historiesnak: Hans Rytter

Tirsdagscaféer i Aasum

Tirsdag, den 4. februar kl. 14.30 i Rytterskolen

Dreng i Odense 1940 – 1945
Leif Helmer Jensen vil ud fra egne oplevelser som ung
teenager beskrive tiden under anden verdenskrig i Odense.
Desuden vil Leif Helmer Jensen fortælle om aktiviteter i området
omkring Åsum, på baggrund af fortællinger og skriftlige beretninger, især fra breve af Marie Frederiksen, Åsum. Hun var en af dem,
der dengang ubemærket var meget aktiv til glæde for forskellige
modstandsfolk. Marie Frederiksen har efterladt sig beskrivelser af
den tid, og hun har også længe efter bidraget med oplysninger om
egen deltagelse i modstandsarbejdet på historiekurser for de studerende på Syddansk Universitet.
Leif Helmer Jensen har været maskinmester på Sukkerkogeriet,
Odense i 7 år samt arbejdet 29 år på Assens Sukkerfabrik og har i
alle årene interesseret sig for indsamling af effekter og oplysninger
om 2. verdenskrig.
Gennem sit samarbejde med Byarkivet i
Odense kom Leif Helmer Jensen i forbindelse med Marie Frederiksen, Lunden i Åsum
og fik igennem hende
interesse for de begivenheder, der udspillede sig i Åsum.
Frihedskæmpere på lastbil på Aasumgård

Sogneaftener i Aasum

Onsdag, d. 22. januar 2014 kl. 19.30 i Rytterskolen
Foredrag med Tine Lindhardt, biskop i Odense

Kan du din historie?
Som mennesker er vi formet af en række historier og fortællinger blandt andet de historier og fortællinger, der hører vores familie og
slægt til.
Men i dag er der mange andre
end familien, der gerne vil
fortælle historier om os for
os. For eksempel dem, der
gerne vil sælge os deres varer
og deres meninger eller deres
tro. Fortællinger har nemlig
magt.
Men er alle fortællinger lige
gode? Og kan man skifte historie og fortælling ligesom
man skifter skjorte?
Biskop Tine Lindhardt
Og så er der jo også den bibelske fortælling og historie, hvilken
rolle spiller den for os og vores identitet? Og hvem skal i grunden
sørge for, at dén historie bliver fortalt videre? Tør vi?, spørger
Tine Lindhardt i foredraget med fortællinger og om fortællinger.

Sogneaftener i Aasum

Tirsdag, d. 11. februar kl. 19.30
Fra hvalp til politihund
Nicolaj Mogensen kommer med sin (politi)hund
Denne fredelige og
velopdragne hund og
dens ejer kommer i
Rytterskolen og fortæller os, hvordan
menneskets bedste
ven og dens ejer kan
have det med hinanden og hvordan en
politihund bliver til.
Respekt og leg er for begge er grundlaget for alvorligt arbejde
Lidt om mig: Jeg er 38 år, gift og har 2
børn. Jeg er født og opvokset i
Odense. Jeg var hundefører i
flyvevåbnet og kom ind til politiet i
1998. Startede i Københaven og var på
station 1 indtil 2003, hvor jeg fik
stilling i Odense. Har mest kørt
holdtjeneste, men har haft turnus i uropatruljen, kriminalpolitiet, Vollsmose
Nærpoliti og pt. gør jeg tjeneste i
hundeafd., hvor jeg har været i 3 år.

Mand og hund i arbejdstøjet….

Julekoncert i Åsum Kirke
Søndag, d.15. december kl. 14.00

Harmoniorkesteret
”Accordeon”
Kommer til julekoncerten med rigtig god musik afstemt til advents–
og juletiden. Det er en fornøjelse at høre orkestret.
Til julekoncerten kommer også fløjtenisten MAJA BLENNER.
Deltag og glæd dig til en særdeles god og stemningsfyldt adventssøndag i Åsum Kirke.

Menighedsmøde
Søndag d. 23. februar 2014 kl. 10.30 lige efter gudstjenesten kl.
9.30 afholdes det årlige møde, hvor menighedsrådet orienterer om
arbejdet i det forgangne år og det kommende år.
Alle indbydes til en grundig gennemgang og en hyggelig formiddag
med kaffe og rundstykker.
Åsum Menighedsråd

Siden sidst
Døbte, fremstillede
18. august
Emma Abildgaard Tam Khuu,
Strandvænget 4
18. august
Alvilda Louise Brandt-Madsen,
Duedalen 10
8. september
Holly Emily Elgaard Phillip,
Signebjerg 11
15.september
Agnethe Eltang Nørregaard,
Hjulmandsstræde 4
10. november
Billy Spang Nørregaard,
Sdr. Boulevard 55
Viede, kirkeligt velsignede
7. september
Marlene Fürstenberg og Marco Fürstenberg,
Utzons Allé 64
Marlene Østerlund Thygesen og
14. september
Lasse Lomborg Winkler, Ingeborgvej 2
Døde, begravede, bisatte.
12. oktober
Povl Marius Andersen,
Nyborgvej 668

Arrangementer i Seden
Babysalmesang
Babysalmesang starter efter jul den 14. januar 2014 kl. 9.30 - 10.30
med efterfølgende kaffe/te og barselssnak i Sognehuset.
Sidste gang inden sommerferien er 22. april 2014.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Babysalmesangen varetages af sognemedhjælper Helle Skov,
tlf 65 976771.
_____________________________________________________
“Mellem marmelademadder og karriereliv”
Foredrag for familier, ved Flemming Rishøj, den 16. januar
2014, kl. 19.30.
I reklamer bliver familien ofte fremstillet som meget idyllisk. Samtidig skjules de dilemmaer familien ofte befinder sig i. Tidligere udviklede forældrene via opdragelse. Nu understøtter man i stedet en udvikling, hvor forældre ikke længere er hovedpersoner, men medspillere i børns opdragelse på linje med skole, venner, familie og medier.
Hvor er familien Danmark på vej hen? Hvad er en moderne familie?
Et tankevækkende foredrag iklædt ikke så lidt humor og sarkasme.
Foredraget afholdes i Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45, 5240
Odense NØ.

Den 28. januar: Spagetti-gudstjeneste ved Anne Kathrine Hauge i
Seden Kirke, med efterfølgende aftensmad, gerne tilmelding.

Kirke i børnehøjde
Børn er altid velkomne i Seden og Åsum kirker. Men det kan jo være svært at sidde stille og følge med, når man er for lille til at se, hvad
der sker - og hvorfor har præsten en lampeskærm om halsen?
Derfor holder vi også gudstjenester, der er særlig børneegnede:
Tirsdag, d. 28. januar kl. 17 i Seden - Kyndelmisse - fremtiden truer.
Tirsdag, d. 25. marts kl. 17 i Seden - Maria bebudelse - forundring
over livet (AKRH).
Julegudstjenester for dagplejere, børnehaver og skoler; juleaftensgudstjeneste for hele familien - og fastelavn for dem, der kan lide at
klæde sig ud og slå katten af tønden.
Og så er der ind imellem „spaghettigudstjeneste”, som er ganske
korte gudstjenester med aftensmad bagefter for småfolk og forældre.
Spaghettigudstjenesterne ligger på tirsdagene: 28. januar og
25. marts. Bagefter er der aftensmad i konfirmandstuen.
Konfirmanderne hjælper med at pynte kirken og vise rundt, vi synger sammen, præsten fortæller en „godaftenhistorie” og vi beder
Fadervor i kor. Alle er velkomne, men det er planlagt efter børnehavebørn og deres familier.
Vi vil være glade for en forhåndstilmelding til AKRH@km.dk, så vi
ved hvor meget mad, der skal laves.

I Seden Kirke
Vil der være følgende juleafslutninger for børn:
Den 11. december kl. 10.00 børnehaver
Den 12. december kl. 10.00 børnehaver
Den 18. december kl. 10.00 dagplejere og evt. andre små børn med
forældre
Den 20. december kl. 8.30 og kl. 9.30 for Seden Skole
I Åsum Kirke
Den 19. december kl. 9.30 for Rågelund Efterskole

Ryttervejen 19
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
December
30/11– 1/12
d. 1. søndag
1. s. i advent
d. 3.
d. 5.
d. 8.
d. 15.
d. 24.

tirsdag
torsdag
søndag
søndag
juleaften

10—17 Åsum Julemarked, Staupudevej 18
13-15.30 Julestue på Bækskov
16.00 Gudstjeneste
17.00 Juletræet tændes ved Rytterskolen
14.30 Tirsdagscafé, julestue
16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åbent
11.00 Gudstjeneste,
14.00 Julekoncert
15.00 Gudstjeneste

Januar
d. 1.
d. 2.
d. 5.
d. 7.
d. 12.
d. 16.
d. 19.
d. 22.
d. 26.

nytårsdag
torsdag
søndag
tirsdag
søndag
torsdag
søndag
onsdag
søndag

9.30
16-18
11.00
14.30
9.30
18.00
11.00
19.30
11.00

Gudstjeneste
Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste
Tirsdagscafé, Rytter & Ploug
Gudstjeneste
Fællesspisning, Havnens Gourmet
Gudstjeneste
Sogneaften, Tine Lindhardt
Gudstjeneste, Kor og kirkekaffe

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Februar
d. 2
d. 4.
d. 6.
d. 11.
d. 16.
d. 23.
d. 27

søndag
tirsdag
torsdag
tirsdag
søndag
søndag
torsdag

17.00
14.00
16-18
19.30
11.00
9.30
18.00

Gudstjeneste
Tirsdagscafé, Dreng i Odense 1940-1945
Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben
Sogneaften, Fra hvalp til politihund
Gudstjeneste
Gudstjeneste, Kor og kirkekaffe
Fællesspisning, Havnens Gourmet

Marts
d. 2. søndag
d. 9.
d. 16.
d. 23.
d. 30.

søndag
søndag
søndag
søndag

14.00
14.30
11.00
9.30
11.00
9.30

Gudstjeneste
Fastelavns tøndeslagning ved Rytterskolen

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op
Bogbytteren har åben: Hver onsdag, kl. 10.00 – 12.00
Første torsdag i hver måned, kl. 16.00 – 18.00

Se i øvrigt på hjemmesiderne
www.aasumsogn.dk og www.aasumby.dk

VI HAR TID TIL DIG OG DIN TRYKOPGAVE NÅR DET PASSER DIG

65 99 11 17 - 21 79 74 84 spartryk.dk spartryk@spartryk.dk

www.tatol.dk

Stationsvej 147 Årslev
Åbent ● to.14-18 ● fr.12-18 ● lør.10-13

OKSEKØD SÆLGES
Halve
eller

kvarte dyr
Slagtet og
udskåret
efter eget
ønske

Hanne
&
Viggo
Føns
Tlf. 66 10 21 11

Virksomheds/Flytning

Byens Puls!
Tekst: Alex Hold Foto: Poul Poulsen
Når man entrer Aasum via den vestlige
indgang, vil man, hvis man ellers er rimelig vågen, bemærke store forandringer. Den gamle pumpefabrik Åsum Bygade 3 har fået en ordentlig overhaling,
så den i dag fremstår som et velholdt
værksted med tilhørende totalt renoveret

Åsum Bygade 3

villa. Flere store træer er fældet, så risikoen for at få en gren i hovedet
er reduceret.
Men det vi i dag skal stille skarpt på er Aasum Bygade 2 (Nils Smeds
gamle hus), hvor der i længere tid har været gang i en omfattende renovering af hus og have!
Vi er derfor taget på besøg hos husets ejere Kirsten & Niels Christophersen, som bor lige over for i det omtalte Åsum Bygade 3.
Det første spørgsmål ligger lige for: Er I sådan et renoveringsprojekt,
et lokalt ”RealDania” hvor I opkøber husene på stribe for herefter at
gennemføre en gennemgribende renovering?
Nej! det er vi på ingen måde, men da huset kom til salg gik tiden, og
da huset blev ved med at stå tomt, blev vi enige om, at vi hellere selv
måtte byde ind og købe. Så kunne vi bestemme, hvordan husets udseende og fremtid skulle blive.
Vi havde egentlig ingen planer med huset, kun at det skulle lejes ud.
Men da vi fik en arkitekt ind over, blev det til 2 lejligheder. Kirsten og
jeg foretrækker at tingene gøres ordentligt, så det greb om sig. Inden
vi fik set os om, blev det til en total renovering af huset. Nedbrydning
af en del vægge, etablering af 2 nye wc/bad, nyt tag, store udgravninger omkring huset med en grundig udvendig isolering af kælderetagen, forlængelse af grundmurene, så kælderen får den rigtige højde til
beboelse og meget mere. Men nu får vi også 2 gode lejligheder: En 3
værelse stuelejlighed på ca. 100 m2 + 30 m2 vaskekælder. Og en 2
værelses kælderlejlighed på ca. 60 m2. Hvis alt går efter planen, forventer vi at være færdige til sommer.

Bænket med en kop
kaffe i Kirsten og Niels
store nyrenoverede køkken, er det nærliggende
- ud over det bygningsmæssige - også at stille
dem lidt personlige
spørgsmål...

Kirsten & Niels Christophersen
Kirsten og Niels flyttede til Aasum i 2007 med deres piger Emma
og Laura. De havde opbygget deres virksomhed sammen i Brobyværk på trods af, at de begge er født og opvokset i Odense. Niels
driver nu virksomheden alene og har i øvrigt lige kunnet holde 10
års jubilæum. Kirsten er en kvinde med mange talenter, ud over
en uddannelse som møbelsnedker er hun handelsuddannet og arbejder i dag som socialpædagog på en døgninstitution. Men kendetegnet for begge er, at de har en travl hverdag. Så til mit sidste
spørgsmål om de trives i Aasum, blev de svar skyldig. De erkender, at de i deres travle hverdag ikke har fundet meget tid til at integrere sig i byens puls. Inden vi skiltes gav vi hinanden håndslag
på, at det skal der gøres noget ved.
Kirsten og Niels har istandsat deres huse, så det er en
fryd for øjet, når man passerer bumpet på Åsumvej
og gør sin entré i Åsum.
Her ses både Åsum Bygade
nr. 2 og 3

Malerier til salg

Carsten Kressner fra Værløse har henvendt sig til Lokalhistorisk
Arkiv, da han har arvet 2 malerier af Herman Madsen, og nu gerne
vil have dem afsat.
Arkivet har ikke midler til at købe dem, men vi har lovet Carsten
Kressner at bringe dette lille indlæg.
Det første billede er af Hjulmandsstræde nr. 1 og måler 40 x 30cm
( 47 x 36 inkl. ramme).
Det andet billede er af Smedebroen og måler 30 x41 cm (36 x 47
inkl. ramme).
Begge malerier er i god stand.
Henvendelse til
Carsten Kressner
Mail: Carsten@kressner.net

Bogbytteren bugner af bøger…

Hylderne hos Bogbytteren på 1. sal i Rytterskolen er propfyldte, og vi
har næsten ikke plads til flere donationer - med mindre I kære Åsumborgere, store som små, kommer og henter nogle af de mange forskellige bøger.
Benyt jer af det store udvalg – her er gode titler til både kalender- og
julegaver. Spritnye bøger, som andre køber i dyre domme hos boghandleren, populære klassikere, krimier, fagbøger, sjove antikvariske
bøger og dejlige børnebøger, står til jeres disposition.
Bogbytteren har netop modtaget ca. 200 bøger fra Hvenekildes Venner, der ikke nænnede at destruere bøgerne efter et loppemarked – og
vi kunne ikke sige nej tak.
Kom og se de mange spændende bøger.
Udover at have byttet bøger med et bofællesskab i Seden Syd har vi
også etableret et samarbejde med Kulturmaskinen, der gerne vil modtage vores dubletter, og de første 3 store kasser med bøger er allerede
sendt af sted.
Kom forbi og hjælp os med at skaffe plads på hylderne – tag hele familien med – vi har bøger til alle.
Bogbytteren har åben:
Hver onsdag, kl. 10.00 – 12.00 og første
torsdag i hver måned, kl. 16.00 – 18.00.
Venlig hilsen
De læselystne bogstøtter
Hanne Skovsende og Hjørdis Poulsen

Lokalhistorisk Arkiv
Lokale brude- og dåbskjoler udstillet ved Arkivernes Dag
Et flot udvalg af brude- og dåbskjoler fra 1800-tallet og frem til nu
blev luftet ved Arkivernes Dag i Rytterskolen den 9. november.
Kjolerne var en af hovedattraktionerne, der lokkede en lang række
Åsumborgere til Rytterskolen, hvor Åsums Lokalhistoriske Arkiv
havde lavet en flot udstilling med kjoler, billeder m.m.
Ældste brudekjole stammede fra 1893, hvor Nielsigne Nielsen bar
den til brylluppet i Aasum Kirke med Knud Larsen. Kjolen blev
genbrugt ved hendes sølvbryllup 25 år senere.
Yngste brudekjole tilhørte Annemette Burmølle, der i 2012 blev
viet til sin Anders i Åsum Kirke.
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Også blandt dåbskjolerne var der næsten et kvantespring fra ældste
til yngste.
Det flotteste håndværk udi flæser, broderier m.m. prydede de små
kjoler. Udstillingens kuriosum var nok dåbskjolen fra Dalholm, der
første gang var i brug i 1885 og som søndag, den 10. november skulle varme lille Billy Spang Nørregaard, der som yngste skud i slægten
fra Dalholm, skulle døbes i Åsum Kirke.

Foto: Ken
Lyndrup ©

Udover kjolerne vakte fremvisning af luftfotos, der nyligt er frigivet
af Det Kongelige Bibliotek, stor begejstring blandt de besøgende.
Mange billeder, der aldrig er set tidligere, blev fulgt på vej med gode historier blandt tilskuerne. Muntre grin og anekdoter krydrede
billedfremvisningen, og nye brikker faldt på plads på Åsum-kortet
og i Lokalhistorisk Arkivs materiale.
Bogbytteren benyttede Arkivernes Dag til at holde ekstraordinært
åben og mange fik en god bog med hjem til de kommende vinteraftner.
Lokalhistorisk Arkiv takker for alle besøg og historier samt for, at
så mange beredvilligt stillede kjoler og billeder til rådighed for udstillingen.

FASTELAVN

med familiegudstjeneste og tøndeslagning

Søndag, d. 2. marts 2013, kl. 14.00
i Åsum Kirke
Det er en tradition, at børnene kommer udklædt også i kirken.
Tøndeslagning i haven ved Rytterskolen,
Ca. kl. 14.30 efter gudstjenesten.
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.
Aasum Sogns Beboerforening
Aasum Sogns Menighedsråd

JULESTUE
Søndag, 1. December 2013
Kl. 13.00 - 15.30
Sted: Galleri Bækskov
Væverstræde 5
Galleri Bækskov og Aasum Sogn Beboerforening afholder igen
i år julestue med følgende program:
13.00 - 15.30: Mulighed for at blive inspireret til at lave
forskellige juleting.
14.30:
Amanda Lykke fra Bækgården
underholder og vi synger nogle fællessange, og
der serveres gløgg/æbleskiver.
16.00;

Gudstjeneste i kirken

17.00

Juletræet foran Rytterskolen tændes
Kom til en hyggelig eftermiddag - og kom i
julestemning! Alle er velkomne både til at lade sig inspirere eller bare at nyde
den gode underholdning og få lidt til “ganen”.

Fællesspisning hos Havnens Gourmet

Havnens Gourmet følger op på
succesen med fællesspisning for beboerne i Åsum.
Spisningerne er planlagt til 2 gange i
vinterens løb:
Torsdag, den 16. januar kl. 18 og
Torsdag, den 27. februar kl. 18.
Prisen er fastsat til 120 kr. for voksne incl. kaffe og
50 kr. for børn.
Tilmelding direkte til Havnens Gourmet på
tlf. 66 14 40 06 eller
mail til Havnens Gourmet: kontakt@havnensgourmet.dk
senest en uge før arrangementet.
Kom og deltag i nogle hyggelige timer, hvor vi får dejlig mad og
talt med gamle og nye beboere i Åsum.

Aasum Bylaug
Indkaldelse til generalforsamling.

Aasum Bylaug
Afholder ordinær generalforsamling
Torsdag, den 30. januar 2014, kl. 18.00
hos Havnens Gourmet
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der:
Spisning og selskabeligt samvær.
Der serveres på sædvanlig vis
gule ærter og pandekager med is.
Pris pr. kuvert kr. 208,00.
Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest
Torsdag, den 23. januar 2014
til oldermand Mogens Burmølle tlf. 2136 6589,
e-mail: Burmoelle@mail.tele.dk
Beløbet for spisningen bedes indsat på Bylaugets konto nr.
3594034341 i Danske Bank reg.nr. 1551 med din adresse som
tekst samtidig med tilmeldingen.
Bestyrelsen

Aasum Idrætsforening

Indkast !
Se …. bolden hænger der endnu...

Stjernestunder fra årets
sidste kamp...

Foto: Per LT

En god begyndelse — 3 minutter og Åsum fører med 1 mål

Foto: Per LT

God afslutning på Fodboldsæson 2013
Efter forårsturneringen med nedrykning fra serie 2 til serie 3 forlod
flere spillere klubben, men med hjælp og hårdt arbejde fra Thomas
Brandt Madsen og Brian Poulsen, har klubben fået tilgang af mange
nye dejlige unge mennesker.
Vores førstehold, som nu spiller i serie 3, er sluttet på en flot 4.
plads og spiller derfor til foråret om oprykning til serie 2.
Der har været stor tilslutning til træningen, omkring 20 hver gang,
så det lover godt for fremtiden. Derfor melder vi et seniorhold mere til, så alle kan komme i kamp, og det betyder samtidig, at der bliver flere kampe at se på Aasum Stadion, så glæd jer borgere!
Ved efterårets kampe har der været rigtig mange tilskuere, forældre
og venner, og alle får stor tak for opbakningen til Idrætsforeningen.

Aasum Idrætsforening

I 2013 fik vi et Old Boys hold i gang. Det har rigtig god tilslutning,
men tilmeld dig endelig, hvis du er interesseret i at være med til
kampe og hyggeligt samvær.
Det gode gamle Super Veteran hold har stadig god opbakning, med
gode kampe og gode resultater.
Tak til alle fodboldspillere for en god sæson, og til vores trofaste
pølsehold, Kenny, Heidi og Finn, som trofast møder op til hjemmekampene og serverer dejlige pølser.
Gymnastik for damer, under ledelse af Jytte Storm, ved Havnens
Gourmet, har også i år flot opbakning med mange deltagere.
En stor tak bringes også til alle sponsorer, som har reklameskilte på sportspladsen og som donerer ænder til vores Andespil.
Aasum Idrætsforening siger tak for året 2013 og ønsker alle en god
jul samt et godt nytår.
På gensyn i 2014 til gamle og nye medlemmer.
Preben Schack, formand.

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
Tlf. 51 34 55 41
(ikke mandag)
aasumgraveren@mail.dk

Sognepræst barselsvikar
Anne Kathrine Rafn Hauge
Træffes i sognehuset
Mindelundsvej 110 efter aftale
Tlf. 28 49 62 26
AKRH@km.dk

Regnskabsfører: Ingrid Olesen
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid@Sedennet.dk
Organist: Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 20 49 85 32

Menighedsrådsformand:
Hanne Lind-Thomsen
Walthervænget 6, Åsum
Tlf. 66 10 26 73
Hanne@Lind-Thomsen.dk

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

Aasum Sogns hjemmeside
www.aasumsogn.dk

Idrætsforeningen
Formand
Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 24 23 mobil 20 11 73 38
Klubhuset tlf. 66 10 55 22

Beboerforeningen
Formand
Lene Uglebjerg
Alleparken 15, 5290 Marslev
leneuglebjerg@ofir.dk
Tlf. 22 82 82 88

Aasum Sogns
Lokalhistoriske Arkiv
Poul Poulsen
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 21 74 60 64
hogp.aasum@gmail.com

Bylauget
Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10, Åsum
Tlf. 21 36 65 89
Burmoelle@mail.tele.dk
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Inger Reitz’ fyrretræ efter stormen. Kom og hent lidt pyntegrønt. Inger (tlf. 6610 2065) vil gerne af med træet

Idrætsforeningens træningsbane efter stormen d. 21. okt.

