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Præsten har ordet
Af Anne Kathrine Rafn Hauge

Sådan træner du dine forældre (..en dåbstale!):
Kære dåbsbarn - Hør hvad Jesus siger til dig (og til alle dem, du har
taget med i kirke i dag):
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør
alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det,
som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens
ende.
Det er altså din opgave at gå ud i verden og opdrage alle du møder
til at blive gode og kærlige mennesker, der er i stand til at drage omsorg for andre og ikke kun tænke på sig selv - men hvordan skal du
klare det, når du endnu hverken kan kravle eller gå, endsige tale?
Det mest rimelige må være, at du starter med dine nærmeste: Dine
forældre - og så måske senere udvider opgaven med bedsteforældre,
søskende, tanter, onkler osv. Det er ikke nogen nem opgave - som
når man skal træne en hundehvalp, kræver også forældreopdragelse
både tålmodighed og mildhed, vedholdenhed og overbærenhed, ærlighed og - frem for alt - kærlighed.
Du må forstå, at forældre - ligesom hundehvalpe - ikke er så kvikke:
De forstår sjældent, hvad det er, du vil have dem til at gøre. Mød
dem med venlighed, tålmodighed og tillid: De mener det godt, selv
om de ikke altid opfører sig hensigtsmæssigt. Gør det enkelt for
dem: smil, når de er dygtige, giv dem et knus, når de er triste, tag
dem ved hånden og vis dem, hvad det er, de skal gøre for dig.

Først og fremmest vil de reagere på din kærlighed: Det er den, der
får dem til at gøre sig umage med opgaven, og netop derfor er det
også vigtigt, at du altid prøver at styre dit temperament: Tal venligt,
men bestemt til dem, også når de opfører sig urimeligt, fortæl dem
tydeligt, hvad det er, du er utilfreds med (...de er ikke selv i stand til
at gennemskue det..). Giv dem gerne straks en opgave, som du ved,
de kan finde ud af, så du har lejlighed til at rose dem.
Råb kun, hvis der er fare på færde (..ellers risikerer du, at de helt
holder op med at høre efter), og frem for alt: Undgå at bruge vold!
Forældre, der bliver slået, vil ofte reagere med frygt og/eller aggression - de vil altså enten flygte eller slå igen.
De reagerer dårligt på stress og har brug for rigelig søvn & regelmæssige måltider, og ind imellem kan det også være nødvendigt at
give dem en pause fra træningen: Lad dem få en aften i byen eller en
weekend i Paris og nyd lejligheden til i stedet at forkæle dine bedsteforældre/onkler/tanter - her er det ofte kun nødvendigt med et minimum af opdragelse, da især bedsteforældre normalt er ganske velafrettede hjemmefra ( .... og selv, hvis de ikke er, er det ikke dit ansvar! Det er det, de selv har børn til.)
Naturligvis risikerer man - igen lige som med hundehvalpe - at få en
”besværlig” forældre. Det kan enten skyldes arv eller miljø, og især
forældre, der tidligere har oplevet svigt eller overgreb kan være svære at opdrage. Giv ikke op! Med smil, kram og venlige ord kan man
nå rigtigt langt......... måske bliver netop din forælder aldrig helt tryg
ved fremmede, men man skaffer sig jo ikke forældre for at udstille
dem.
Tøv ikke med at søge hjælp, både i dit netværk og fra professionelle,
og opgiv aldrig håbet om, at også dine forældre kan vise sig voksne.
De er Guds gave til dig - og du er Guds gave til dem. Som du opdrager dem, opdrager de også dig - i fællesskab skal I nok finde ud
af det!
Amen

Gudstjenester i Seden og Aasum
Marts

Seden

Åsum

Søndag d. 2.
Fastelavn

kl. 9.30
NHE

kl. 14.00
NHE
Familiegudst.

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.

kl. 17.00
Spaghettig.
AH

Ingen

Søndag d. 30.
Midfaste

kl. 11.00
Kor og kirkekaffe
AH

kl. 9.30
Kor og kirkekaffe
AH

April
Søndag d. 6.
kl. 11.00
Maria bebudelsesdag
NHE
Søndag d. 13.
Palmesøndag

kl. 9.30
AH

kl. 14.00
Forårskoncert
NHE
kl. 11.00
AH

Gudstjenester i Seden og Aasum
April

Seden

Åsum

Torsdag d. 17.
Skærtorsdag

Ingen

kl. 17.00
NHE

Fredag d. 18.
Langfredag

k. 11.00
NHE

Ingen

Søndag d. 20.
Påskedag

kl. 9.30
AH

kl. 11.00
AH

Mandag d. 21.
2. påskedag

kl. 11.00
Påske for børn
AH

Ingen

Søndag d. 27.
1.s.e.påske

kl. 19.00
NHE

kl. 10.30
NHE

Maj

Seden

Åsum

Søndag d. 4.
2.s.e.påske

kl. 10.30
Kor og kirkekaffe
AH

kl. 9.00
kor og kirkekaffe
AH

Søndag d. 11.
3.s.e.påske

kl. 10.00
ingen
Konfirmation NHE

Fredag d. 16.
Bededag

ingen

kl. 10.00
Konfirmation AH

Søndag d. 18.
4.s.e.påske

ingen

kl. 10.00
Konfirmation AH

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

Gudstjenester i Seden og Aasum
Maj

Seden

Åsum

Søndag d. 25.
5.s.e.påske

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Torsdag d. 29.
kl. 9.00
Kr. himmelfarts dag LBM

Ingen

Juni
Søndag d. 1.
6.s.e.påske

Ingen

kl. 10.30
AH

Søndag d. 8.
Pinsedag

kl. 9.00
NHE

kl. 10.30
NHE

Mandag d. 9.
2. pinsedag

kl. 10.30
NHE

Ingen

AH Anne Kathrine Rafn Hauge; LBM Lene Bischoff-Mikkelsen
NHE Nils Holger Ellekilde
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Tirsdagscaféer i Aasum

Tirsdag, den 4. marts kl. 14.30

Cykeltur fra Sicilien til Odense
Dette er ikke en opfordring eller invitation, men en rejsebeskrivelse.
Hanne Vacher vil fortælle og vise billeder fra turen, som hun og Simon har oplevet.
”At cykle 3089 km er som at spise en elefant, man starter med den
første bid og sådan forsætter man!
Hvad får 2 pensionister til at cykle fra Sicilien til Odense, når den
ene kun har ejet en gammel skærveknuser med 3 gear og højst har
cyklet fra Seden Strandby til Åsum ?
Forberedelse, planlægning og hændelser undervejs fra fisketorvet i
Catania, via det skæve tårn i Pisa, den gamle handelsvej over Alperne, Romantischer Strasse, oversvømmelser i Tyskland og Hærvejen,
set fra en cykel.

Foto: Hanne Vacher

Om Hanne og Simon Vacher:
Simon er født i 1951, opvokset nord for København og har boet
der siden, dog med en afstikker til Odense fra 2004 til 2012 hvor
han pendlede til sit arbejde som analysechef i København.
Nu travl efterlønner og bosat i Allerød, nær børn og 2 børnebørn.
Er ivrig bridge- og golfspiller samt medlem af Fjordager cykelafd.
Hanne er født i 1948, pensionist, jyde tilflyttet Odense i 1984 og
Seden Strandby i 2008.
Mor til 5 med foreløbig 6 børnebørn.
Har læst i Frankrig og boet og arbejdet i Kenya tilbage i 1970'erne.
Har arbejdet som pædagogisk konsulent med daginstitutioner og
familiepleje.
Er ivrig mormor/farmor, medlem af læsekreds, bestyrelsesmedlem
for senior socialpædagoger og forhenværende i Seniorhøjskolen
Odense.
Mindre ivrig golfspiller.
Ovenstående var det vi rejste fra, så hurra for Skype, internet,
overbærende børnebørn og tålmodige venner.
Det vi fik var:
Oplevelser, kultur/historie, god kondi, ny viden om planlægning,
cykler, samarbejde, færdselsregler, italienere, østrigere, tyskere og
andre vi mødte undervejs.
Vi har begge rejst meget og gør stadig, men det er noget ganske
andet at møde Europa på cykel.
Turen varede fra medio marts til 6. juni i 2013, og vi medbragte
hver 7 1/2 kg bagage, fløj til Catania på Sicilien og boede på b&b
samt billige hoteller undervejs.

Tirsdagscaféer i Aasum

Tirsdag, den 1. april kl. 14.30

Syrien, et gammelt kulturland nu krigszone
En billedfortælling om Syrien fortalt af sognepræst i Kerteminde
Kirsten Jørgensen.
Syrien er et gammelt kulturland. Her opstod de første bystater ved
Eufrat og Tigris’s bred. Her har store imperier efterladt deres aftryk,
som stadig kan ses: grækerne, romerne, byzantinerne. Her har man
fundet en af verdens ældste synagoger. Umayyademoskéen i
Damaskus er en af de største
og ældste moskéer i verden,
og rundt i landet ligger
velbevarede kirker fra
kristendommens første
århundreder. Siden indtog
osmannerne landet. Så kom
franskmændene efter 1.
verdenskrig, og ikke så snart
Foto: PerLT

var landet blevet en selvstændig stat, før Hafez al-Assad tog magten
og holdt landet i jerngreb indtil 2000, hvor hans søn Bashar overtog
styret. I dag ved vi, at landet er midt i en grusom borgerkrig med
uoverskuelige følger for landet og den enkelte syrer.
Sognepræst Kirsten Jørgensen er både teolog og cand.mag. i
moderne mellemøsthistorie. Hun har opholdt sig i Damaskus i flere
perioder og vil med ord og billeder give et indtryk af landet, dets
historie og dets befolkning.

Ørkenens skib

Beskeden indgang til Det Danske
Institut i Damamaskus

Simon Søjlehelgens nedbrudte
søjle
Et ophold med tale og bøn midt på gaden i
Damaskus

Foto: PerLT

Tirsdagscaféer i Aasum

Tirsdag, den 6. maj kl. 13.10
fra Rytterskolen

Udflugt til Bunkermuseet
Hemmeligheden kun få kendte.
Midt i et beboelsesområde ligger den atomsikrede bunker.
Udflugten i år går til Odense Bunkermuseum, Kragsbjergvej 99.
Bunkeren står intakt som dengang indrettet til at være kommandocentral under den kolde krig for det civile beredskab i Odense indtil
sidst i 1980´erne.
Der bliver 1½ times rundvisning efterfulgt af eftermiddagskaffe i
bunkeren.
Tilmelding senest 1. maj på grund af begrænset plads.
Ved tilmeldingen aftales fælleskørsel eller egentransport.
Tilmelding til Hanne Lind-Thomsen tlf. 66 10 26 73

Foto: PerLT

Sogneaftener i Aasum

Onsdag, den 26. marts kl. 19.30
Syng - sammen - aften
med Bodil og Hans Rytter.

Foto: PerLT

Repertoiret består af nyere og ældre sange.
Måske gamle sange med nye melodier eller gamle melodier med nye
tekster! Fælles for dem alle er, at der er "vid og bid" i teksterne.
Sangene akkompagneres på harmonika/klaver.
Det hele garneres med lidt spillemandsmusik på harmonika og hyggeligt samvær, hvor vi alle også får lejlighed til at synge med.

Sogneaftener i Aasum

Gurli og Nønne skal i vandet
onsdag, den 21. maj kl. 16.30
Forårets sidste sognearrangement bliver en gentagelse af sidste års
succes med start af den nye sæson med sognets kanoer.
Vi mødes ved Rytterskolen og går samlet til kanopladsen, hvor vi
sætter kanoerne i vandet.
Mød op til en familiedag forårsdag og ikke mindst en
dag i Aasums dejlige natur
og få nogle hyggelige timer
sammen.
Tilmelding til Bente B.
Knudsen Tlf. 22 56 44 51
eller
bentebknudsen@gmail.com

Fællesspisning

Skærtorsdag

Skærtorsdag, den 17. april, umiddelbart efter gudstjenesten, er der
som tidligere fællesspisning i Rytterskolen.
Man medbringer selv mad, varmt eller koldt, og kan inden gudstjenesten sætte det på det fælles bord i Rytterskolen.
Medbring også selv drikkevarer.
En hyggelig tradition, som vi gerne deler med flere fra sognet.

Forårskoncert
Søndag, den 6. april kl. 14.00
Dobbeltkvartetten ”Music’Alls”.
”Music’Alls” blev dannet i 2002. Man manglede en backing-

gruppe til en koncert med Stig Rossen og det lokale bigband
”Træk og Slips”. Otte sangere fra Gudme Sangkor, fire damer og fire herrer, fik denne opgave. Koncertens program
bestod primært af musicalsange, deraf navnet.
Siden har der været mange spændende opgaver for gruppen.
I en periode var ”Music’Alls” kor ved en række koncerter
med Odense Politiorkester, bl.a. orkestrets julekoncerter og
nytårskoncerter.

Music’Alls

Kommende aktiviteter i Seden Kirke 2014...
Sognecafe, 1. torsdag i hver måned kl. 14.30!
Arrangementet afholdes i Konfirmandstuen,
Mindelundsvej 45.
6.2.: Foredrag med beretning om 2. Verdenskrig,
ved Gabrielle Guldborg
6.3.: Fortsættelse af foredrag om 2. Verdenskrig,
ved Gabrielle Guldborg
3.4.: Foredrag om Karen Blixen, ved Annelise Armstrup.
1.5.: Kirkesanger Hans Henriksen
medvirker med sangindslag.
1.6.: ”Tur i det blå”,
med bus til” Humlemagasinet i Harndrup”.
Nærmere orientering i løbet af foråret!
19.3.: Foredrag m.m. om ”Carl Nielsen”, ved Mette Berrig.
Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45. Kl. 19.00.
10.4.: ” Able” Gospel Choir fra Odense. Kl. 19.00.
Sted: Seden Kirke
22. 5.: Sangaften med årstidssange i Seden Kirke kl. 19.00.
Organist Hans Brehm m. fl. deltager!
12.6.: Engvandring v/Jesper Janby, efterfølgende mad på grill.
Vi ses kl. 18.00! Nærmere orientering når arr. nærmer sig!
Se kirkens hjemmeside.
Velkommen!
Ret til ændringer forbeholdes!
Aktivitetsudvalget Seden Menighedsråd!

Babysalmesang: for børn i alderen 0 – 1 år og deres forældre
Se hjemmeside www.sedenkirke.dk vedrørende nye periode.
Information: Sognemedhjælper Helle V. Skov E-mail: hvas@km.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

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Marts
d. 2. søndag
d. 4.
d. 6.
d. 9.
d. 16.
d. 23.
d. 24.
d. 26.
d. 30.
d. 31.

tirsdag
torsdag
søndag
søndag
søndag
mandag
onsdag
søndag
mandag

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

Gudstjeneste
Tøndeslagning v. Rytterskolen
Tirsdagscafé, cykeltur, Sicilien-Odense
Lokalhistorisk Arkiv/Bogbyt. åbent
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Beboerforening, generalforsamling
Sogneaften, Syng - sammen - aften
Gudstjeneste, kor og kirkekaffe
Idrætsforeningen, generalforsamling

April
d. 1.
d. 3.
d. 6.
d. 13.
d. 17.

tirsdag
torsdag
søndag
søndag
torsdag

d. 20. søndag
d. 23. onsdag
d. 27. søndag

14.30
16-18
14.00
11.00
17.00
17.30
11.00
17.00
10.30
14.00

Tirsdagscafé, Syrien, kulturland !
Lokalhistorisk Arkiv/Bogbyt. åbent
Forårskoncert, Music’Alls
Gudstjeneste, palmesøndag
Gudstjeneste, skærtorsdag
Fællesspisning i Rytterskolen
Gudstjeneste, påskedag
Petanquebanen forårsrengøres
Gudstjeneste
Beboerforening: rensning af byen

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Maj
d. 1.
d. 4.
d. 6.
d. 16.
d. 18.
d. 21.
d. 25.

torsdag
søndag
tirsdag
fredag
søndag
onsdag
søndag

16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbyt. åbent
9.00 Gudstjeneste, kor og kirkekaffe
13.10 Tirsdagscafé, Bunkermuseet, tilmelding
10.00 Gudstjeneste, konfirmation
10.00 Gudstjeneste, konfirmation
16.30 Sogneaften, kano-isætning
9.00 Gudstjeneste

Juni
d. 1. søndag
d. 8. søndag

10.30 Gudstjeneste
10.30 Gudstjeneste, pinsedag

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op
Bogbytteren har åbent onsdage kl. 10 - 12
samt første torsdag i måneden kl. 16 - 18

Om idrætsforeningen, se side 34
Se i øvrigt på hjemmesiderne
www.aasumsogn.dk og www.aasumby.dk
”aasumsogn” dækker de kirkelige områder, mens ”aasumby”
tager sig at alt, hvad der rører sig i byen og indeholder en komplet
samling af sognebladene fra nr. 1 til det nyeste.

Virksomheds/Flytning

Ryttervejen 19
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006

Og hva’ er du så blevet for en? Er du en Eva
Smith-type eller sådan en Ny Nordisk Spelt-mor?
Der er gået omtrent 4 måneder nu. Men der gik altså ikke mange
minutter før det gik op for mig; det, et utal af nybagte mødre har
erfaret før mig. Barnet er født og alting ser med ét fundamentalt anderledes ud. Manden er blevet far, der kommer sent hjem fra arbejdet ude i den virkelige, pulserende verden.
Verden er blevet et potentielt farligt
sted, som barnet skal lære at navigere
sikkert i. Forældrene er blevet bedsteforældre, der med tiden har badet
hver en fortidsble i et rosenrødt skær.
Og arbejdet har forvandlet sig til barselsorlov, som jeg af og til hører omtalt som en slags ferie. Akkeja.
”Og hva’ er DU så blevet for en?”,
spurgte en ven i telefonen. ”Har du
en Eva Smith (juraprofessoren, der
vist nok afviklede doktordisputatsen
mens hun alligevel var på barsel med
et af sine 6 børn og besteg Kilimanjaro som 61-årig) i maven, eller er du en
af de der Nye Nordiske Speltmødre,
der, før Moderskabet gjorde sin entré, forestillede sig, at de skulle
køre karriereklatten med baby under armen, men, til deres egen
store overraskelse især, fandt et kald i bleskift, brystpumpeteknik
og babydik?”
Helt ærligt. Jeg var for træt, og for optaget af at få min tilsyneladende aldrig synderligt søvnige, men meget ofte overtrætte søn til
at sove, til at finde et veloplagt svar, der matchede hans kække
spørgsmål. Men jeg var ikke så træt, at bemærkningen ikke sank
ind og lagrede sig og blev til en lille nagende bekymring.

For hvis jeg hverken havde en ærefrygtindgydende juraprofessorpower-mor til 6 eller en rendyrket spelt-super-mor i maven, hvad
var jeg så for en utilstrækkelig og lunken størrelse?
Heldigvis vandrede jeg ikke alt for længe alene rundt i Munke Mose
med det spørgsmål i barnevognen. Jeg vandrede i mødregruppe.
Blandt andet. Og jeg gik til babysalmesang i en kirke i nærheden af
hvor jeg bor. Og her mødte jeg - selvfølgelig gjorde jeg det! - andre
nybagte mødre og fædre, der heller ikke lignede ekstremerne, men
ikke var spor lunkne af den grund.
…Der er gået omtrent 4 måneder nu.
Og jeg er så småt
begyndt at turde tro
på, at der nok skal
komme en dag, hvor
jeg igen får lov at
nyde et måltid uden
afbrydelse og læst en
avisartikel helt til
ende...

I mellemtiden vil jeg glæde mig over, at jeg har fået en ikke spor lunken baby kastet ind i mit liv.
Han hedder Willum og er akkurat lige så vidunderlig, sjov og blid
som han undertiden er møgprovokende og temperamentsfuld.
Jeg glæder mig til, at han og Aasum skal møde hinanden!
Lise Marie Ranum

Pulsen på Aasums Bredbånd
Min gode nabo, Inge Høy, beklagede sig en dag over sit langsomme
internet. Da Inge er et positivt og omgængeligt menneske, som altid
ser lives lyse sider, var jeg klar over, at hendes internetforbindelse
måtte være ekstrem langsom. Så straks var jeg der med en sang fra
de varme lande om mit hurtige fiberbredbånd. - Husk Inge, det ligger lige der i gaden, så det er bare at komme i gang med at grave og
få dig tilsluttet! Men Inge er også en betænksom dame, så hun måtte
lige først vide: - Hvad koster sådan noget bredbånd, Alex? - Øh...,
her blev jeg Inge svar skyldig. - Jeg tror nok, jeg for mange år siden
gav 11.000 kr., men så var det også gravet ind. - Oh, så dyrt... pludselig virkede Inge godt tilfreds med sit langsomme internet!
Et svar, der begynder med ”jeg tror nok”, er ikke et svar! Så jeg besluttede mig for at undersøge sagen ordentligt. Der kan jo være andre, som ikke er opmærksomme på vores fiberbredbånd, der er gravet ned her i byen. Jeg fik derfor aftalt et møde med NEF Fonden
(NEF) i Kerteminde, det elselskab, som ejer fibernettet i gaden. Direktionsassistent Anne Line Rosenørn Nielsen og teknisk chef Torben Larsen stillede sig beredvilligt til rådighed for en hyggelig og informativ snak.
Torben fortalte, at det fiberbredbånd, vi har i Åsum og Rågelund, er
super hurtigt og fremtidssikret til at transportere uendelige mængder
af information.
NEF leverer i dag tre produkter via bredbånd: Internet – Telefoni
– Radio & tv. Man bestemmer selv, hvad man ønsker af disse produkter. Det er gratis at blive tilsluttet, dog skal man selv sørge for

kablet på sin egen grund. Ønsker man at overlade dette til NEF,
koster det 6.000 kr. for de første 30 m. (Herefter gives tilbud)
- Vil det sige, at de 11.000 kr., jeg engang betalte, er fortid? - Ja,
smiler Anne Line venligt, - men til gengæld har du forhåbentlig haft
stor glæde af din fiberforbindelse i alle årene. NEF har af konkurrencehensyn været nødt til at rette ind.
Øv! - ærgerligt, jeg ikke kunne vente! må jeg konstatere!
Men hvad koster det så, når vi er tilsluttet, at få noget igennem det
der kabel?
Nu gik Torben i gang med den helt store forelæsning!
Internet: Her kan man vælge mellem 2 hastigheder, det første tal er
hastigheden ind til din Pc’er, det andet tal er hastigheden ud fra din
Pc’er.
30/30 Mbit/s koster 279 kr./md og 60/60 Mbit/s 299 kr./md.
Normalt er 30/30 Mbit/s tilstrækkeligt til et privat forbrug.
Telefoni: Er inkluderet i internetabonnementet, men du skal betale
minutpris for opkald ud af huset.
Radio: De mest almindelige kanaler 0 kr./md, (hvis du har en TV
pakke).
TV: Vi er en del af Waoo! og har 4 pakker, som kan ses på alle husets TV apparater (ingen boks).
Pakke 1: 109 kr/md. Den lille pakke med de mest gængse kanaler.
(ca. 20 kanaler)
Pakke 2: 275 kr/md. Pakken med Charlie, Zulu, Kanal 4-5-6,
Discovery, Animal Planet, CNN m.v. (ca. 35 kanaler).
Pakke 3: 445 kr./md. Den store pakke, TV2News, TV2fri,
TV2film, Kanal 7-8-9, m.v. (ca. 55 kanaler).

Pakke 4: 469 kr/md. Waoo! Foreningspakken* med adgang til
bl.a. Viasat kanaler.
*) Efter mødet har Beboerforeningen fået en formel aftale, så alle,
der ønsker det, kan få pakke 4.
TV boks: Så er vi her, hvor det bliver kringlet og så kringlet, at jeg
næsten stod af!
Men jeg kunne forstå på Torben, at hvis man ønsker en boks
m/fjernbetjening til sit TV, så får man personligt tv, som dækker
over et hav af kanaler, som du styrer selv. Du kan stoppe midt i en
udsendelse og starte den igen, når det passer dig, du har det hele på
lager. Du får din egen hjemmebiograf med valg af 3.700 forskellige
film fra Waoo! Bio, og meget mere.
Prisen fremgår ikke klart! Det hele er individuelt opbygget - alt efter
dit behov. Du kan lave tilvalg, så prisen ændres!
Hvis man ønsker en boks, må man kontakte NEF. Man udarbejder
herefter i fællesskab en pakke og prisen kan beregnes!
For at få styr på priser, radio- og tv- kanaler, Waoo!, Viasat m.v. vil
jeg anbefale Inge og andre at gå ind på hjemmesiden www.nef.dk.
Eller endnu bedre ring til NEF på 63 32 11 00. Her står Anne Line
og Torben og tripper for at hjælpe med at besvare dine spørgsmål!
Alex Hold

Generalforsamling
Mandag, den.24. marts 2014, kl. 19.30
i klubhuset, Ryttervejen 21
MØD OP - og deltag i debatten om beboerforeningens
arbejde til gavn for et aktivt og godt sogn.
Dagsorden :
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning aflægges
3) Revideret regnskab for 2013 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 (GF), skal være formanden i hænde
senest 8 dage før GF.(Søndag d.16.03.14)
6) Valg af bestyrelse.
2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 2
revisorsuppleanter.
7) Evt.
Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement.
M.V.H.
Bestyrelsen
Alle indkomne forslag offentliggøres løbende på vores hjemmeside:
www.aasumby.dk

Billedets tekst fortæller, hvad du skal vide:
Beboerforeningen indbyder til forårsrengøring af petanquebanen i
Ingers have, Fichstræde. Kom op af sofaen og deltag:-)

Igen i år har Aasum Sogns Beboerforening meldt sig til Danmarks
Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.
Mød op ved Rytterskolen søndag d. 27. april, kl. 14.00
Få frisk luft ad libitum
og vær med til at gøre Aasum renere.
Efter indsamlingen er der kaffe, kage, øl/vand.

Aasum Bylaug
Referat fra
Aasum Bylaugs Generalforsamling
Den 30. januar 2014 med 35 deltagere.
Generalforsamlingen indledtes med mindeord over de af sognets
mænd, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Det
var:
Jørgen Erik Jensen, Rågelund, 70 år; Jørgen Jørgensen, Gartnervænget 12, 83 år; Svend Aage Nielsen, Lunden 33B 78 år; og Poul Marius Andersen, Nyborgvej 668, 90 år.
Til dirigent valgtes Harald Jensen, som gav ordet til oldermand Mogens Burmølle.
Referat af beretningen: Samarbejdet med stadsgartneren er gået
uden problemer, og arealerne er passet tilfredsstillende. Stormene
har givet nogle væltede træer, som siden er skåret til, så de ikke længere er til fare. Det samme gælder asketræer med asketoptørre. Kvas
og efterladte nedskårne grene, som kommunen ikke får fjernet, søger vi fjernet ved en oprydningsdag, der bliver indkaldt til.
Aasumgårds Alle: Gartneren vil se på det udgåede træ, og allétræerne står pænt. Selve denne private fællesvejs vedligeholdelse mener
kommunen er tilfredsstillende trods nogle huller. Grundejerne har
fået tilbud på renovering.
Aasum Sogneblad: Tak for et godt blad, brug det. Alle udgivelser
ligger nu på hjemmesiden www.aasumby.dk
Aasum bys hjemmeside: Oplysninger om Bylauget er lagt ind på
samme hjemmeside. Den bliver først interessant, når I bruger den...

Aasum Sogns Beboerforening: Til den har vi lavet en støtteerklæring
til forstadspuljen om indkøb af ny grill.
Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv: Vi har lavet en støtteerklæring
om anskaffelse af inventar til Bogbytteren.
Busdriften: Der er endnu ingen afklaring om mere kørsel. Trafikudvalget foreslår en lampe mere på Aasumgårds Alle.
Ny sognepræst: Lise Marie Ranum blev indsat i Seden og Åsum Kirker d. 7. april. 2013.
Bogbytteren bugner af bøger. Der er åbent hver onsdag, kl. 10 - 12
samt i arkivets åbningstid: første torsdag i måneden kl. 16-18.
Havnens Gourmets fællesspisninger har haft god søgning. Et godt
initiativ.
Ryttervejen og Kirkestræde har fået dejlig ny asfalt. Det samme ønskes for Åsum Bygade og Staupudevej. Rundkørslen ligger der endnu!
Den efterfølgende debat drejede sig først om oprydningsdag og
busforbindelse. Dernæst om den kraftige trafik på Ryttervejen både
i Åsum og ved Rågelund Efterskole.
De private fællesvejes vedligeholdelse og betaling derfor blev også
drøftet.
Beretningen blev godkendt.
Valg: Glen Nielsen og Mogens Burmølle blev genvalgt til bestyrelsen.
Jan Knudsen og Søren Carlsen udtræder næste år, så giv besked,
hvis I ønsker at opstille.
Revisor Harald Jensen udtrådte efter 14 år. Klaus Nørregaard Nielsen og Nicolai Thinggård Jacobsen blev valgt.
Regnskab; Det udviste et underskud på 2.625,93 kr. og en formue
på 106.260,47 kr. og blev enstemmigt godkendt.
Aftenen sluttede som vanligt med gule ærter og hyggeligt samvær.

Fra heltidslandmand til
deltidslandmand fra ca. 1950 til 1990
Af Hans Lohmann Andersen

1. del

Op til 1950'erne var der i Åsum og Rågelund imellem 20 og 30
selvstændige landbrugsbedrifter.
I dag drives landbrugsjorderne i Åsum sogn af under 10 aktive
landmænd. Denne dramatiske udvikling er, såvel i Åsum som ud
over landet, sket inden for et halvt århundrede. Efterfølgende er en
beretning fra een af aktørerne i denne udvikling. Jeg har tidligere i
Åsum Sogneblad skrevet om mine barndomsminder fra
Rytterskolen i Åsum. Dette er en opfølgning på, hvad der senere
hændte.
Først et kort sammendrag af historien omkring Åstedet for den
efterfølgende dramatiske beretning: gården Hlidarende ( i dag
Rågelundvej 76 (se foto på bagsiden ), der var min mors
barndomshjem:
I 1881 blev der udstykket ca. 14 ha jord fra gården Brydeland i
Åsum til min morfar, Kristian Lohmann Rasmussen, der var søn fra
gården. Han lavede selv tegningerne til gården samt vinduer og døre
i stuehuset. Arkitektur samt kunst og politik interesserede ham mere
end det daglige, lidt møjsommeligere slæb med landbruget, der vel
nok i sandhedens interesse var ham en pestilens!!! Han var i årene
fra 1881 til 1906 medlem af rigsdagen, valgt af partiet Venstre i først
Middelfartkredsen, senere Otterup kredsen, hvor han i 1906 mødte
sit politiske Waterloo i form af en RADIKALER!!! Han fik 9 børn,
hvoraf min mor var den yngste. Med en far, der var i København en
stor del af årene, kunne systemet kun fungere ved, at de 9 børn, så
snart de havde forladt kravlestadiet og begyndte at gå på benene,
blev sat i arbejde. Naturligvis har der også været ansatte karle og
piger til medhjælp i dagligdagen.
I 1913 tilkøbtes skolejorden på godt 4 ha. til gården efter at have
været forpagtet siden 1893.

Efter min morfars død i 1919 overtog min morbror, Helge
Lohmann, gården, og min moster, Maren Lohmann, blev på gården
som husholderske. De var begge ugifte og barnløse, hvorfor
undertegnede kom ind i billedet som evt. efterfølger.
Efter realeksamen i 1948 fra Odense Katedralskole havde jeg
overvejet to erhvervsmuligheder:
Journalist eller advokat. Min mor var begyndt at snakke lidt om, at
bondens liv var det frieste frie. Ja, tænk det sagde man dengang. I
dag er der vel næppe noget erhverv, der er mere kontrolleret og
skemabelagt, end landbruget. Og det endda både i hoved og ...
Jeg valgte så at prøve landbruget. Mine søskende og jeg havde også
hvert år i skoleferierne været på høstarbejde på gården, og det var
faktisk altid noget, som vi glædede os til.
September 1948 tiltrådte jeg så ved min morbror som landbrugselev
på prøve. Det var et helt traditionelt landbrug som taget ud af en
Morten Korch film: 8 køer med opdræt af rød, dansk malkerace, en
halv snes svin ad gangen i svinestien, 25 høns alle hvide italienere, 2
Jydske heste i stalden samt et antal katte. Pløjearbejdet var mit
absolut foretrukne, hvor man kunne gå stille og roligt i furen bag
den eenfurede Fraugdeplov. Hestene passede sig selv, een gik nede i
furen og en anden på land, så man kunne gå og tænke på alt muligt
andet. Efter kun 2 år, hvor jeg havde pløjet de 17 ha med heste, blev
vi så indhentet af de nye tider: som den første så lille gård i sognet
erhvervede min morbror formedelst 8400 kr. kontant een af de
meget solgte små Grå Fergusontraktorer med en tofuret plov til.
Det var i marts 1950, og fra 11. maj 1950 til 21. april 1951 fik jeg en
pause i landbruget, da jeg aftjente min værnepligt, først 3 mdr. ved
4. Regiment i Roskilde, derpå et halvt år ved Bornholms Værn i den
helt nybyggede Almegårdslejr 3 km nord for Rønne, og til sidst
nogle ophold i Holbæk og Vordingborg kaserner i forbindelse med
øvelser. Perioden var iøvrigt ret spændende med udbrud af
Koreakrigen.
Sidst i april 1951 var jeg igen tilbage i min læreplads hos min
morbror på Hlidarende.
Fortsættes i næste nr.

Aasum Idrætsforening
Generalforsamling
Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling
Mandag, den 31 marts, kl. 19.00 i klubhuset, Ryttervejen 21
Dagsorden ifølge lovene.
Vel mødt
Bestyrelsen
Aasum Idrætsforening
Fodbold sæsonen 2013 er gået langsomt i gang. På grund af
vejrforholdene kan vi ikke træne på sportspladsen, så der må findes
andre måder at komme i form på, og det mener vi, at vi kan løse.
Vi spiller på kunstgræsbanen i Hjallese nogle gange, og vi forsøger
at finde en grusbane at træne på, ellers må vi løbe lidt fra klubhuset,
og så håber vi, at sportspladsen bliver klar.
Vi har i år tilmeldt følgende hold til turneringen:
Senior: 1 hold i serie 3 – 1 hold i serie 5. Vi håber, at der kommer
mange nye spillere til de to hold.
Trænere til disse hold er Thomas Brandt Madsen og Brian Poulsen.
Et yngre Old Boys hold er også tilmeldt turneringen. Her mangler vi
spillere, så vi håber, at der er mange, der vil være med på dette hold.
Kontakt mig på tlf. 2011 7338 for yderligere oplysninger om holdet.
Vi har i mange år spillet Super Veteran, og dette velspillende hold er
der ingen problemer med, så det er også tilmeldt turneringen 2014.
Klubben håber, at rigtig mange spillere møder op til den nye sæson
og turnering, så vi kan få gode dage på sportspladsen.
Vel mødt til alle
Aasum Idrætsforening
Formand
Preben Schack
Tlf.2011 7338

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

Foto: PerLT

Historisk møde i tirsdagscaféen: Dreng i Odense 1940 - 1945 ved Leif Helmer Jensen. En af de få gange, hvor der var over 50 forsamlet i Rytterskolens skolestue, men
hvor der er hjerterum, er der husrum...

Gården
Hlidarende
i smukt vinterlandskab

