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Præsten har ordet
VIRUS ALERT! - uddrag af en konfirmationsprædiken
Et par stykker af jer var lige akkurat undfanget (ikke af Helligånden,
men af jeres forældre!) dengang i år 2000, da en mystisk virus brød
løs verden over. Den spredte sig med lynets hast og varede i flere
måneder. Pentagon, CIA, Folketinget, you name it, den slap ind alle
vegne….
Heldigvis angreb virussen ikke mennesker, men computersystemer… Ret hurtigt fik den tilnavnet ILOVEYOU-virus, for det var,
hvad der stod i emnefeltet på de inficerede mails… Det er svært at
modstå sådan en mail -- og pludselig sad millioner af mennesker, der
ellers helst ikke bruger religiøse ord og skreg ”helvede og satan og
fanden og Gud Fader bevares”, mens de desperat forsøgte at slette
kærlighedserklæringen…
Normalt bliver de fleste mennesker jo ellers ret glade i låget af at få
et kærestebrev (eller en kærestemail eller -facebookbesked eller SMS…)…Man åbner og læser; alt for hurtigt først, men så
meeeeeget omhyggeligt, igen og igen…. Og så lige én gang til! Og
hele tiden finder man nyt i ordene, bagved ordene, inde imellem ordene…
Det er ligesom med Bibelen.
Bibelen er nemlig ét langt kærestebrev fra Gud til os mennesker. Der skal læses og fortolkes
igen og igen, fordi der hele tiden dukker nye vidunderlige
pointer op, som man ikke har
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set før.

Det bedste står tit mellem linjerne. Også i Bibelen, der nok er verdens mest kendte bog, men samtidig også én af verdens mest forsømte bøger. Der er nemlig desværre rigtig mange, der behandler
Bibelen ligesom de behandlede de der ILOVEYOU-mails dengang i
år 2000. Rigtig mange tør simpelthen ikke åbne den…Det kunne jo
være farligt…
…Og til det er der kun én ting at sige (og jeg håber, at I skønne,
kloge, modige konfirmander, vil være med til at sprede rygtet på
jeres vej gennem livet): Ja, Gu’ er det farligt at åbne det ældgamle
kærestebrev, Bibelen er! Og, ja, Gu’ er det farligt at gå ind i en kirke
og høre præsten læse mellem linjerne i den! For ligesom
ILOVEYOU-virussen i sin tid trængte ind i computerne og ændrede ALLE programmerne totalt, sådan er det også med Bibelen. Sådan er det også med kristendommen…
…Kristendommen handler nemlig om den Kærlighed, der vil ændre os mennesker totalt…
Har I nogensinde lagt mærke til, hvad der sker med voksne, ellers
fornuftige, mennesker, når kærligheden hacker sig ind i dem? De
begynder at te sig tosset -- i verdens øjne altså… Og de kommer
lynhurtigt til at se latterlige ud, sådan som de pludselig er tilbøjelige
til at tilgive og vende den anden kind til for 117. gang, og parate til
bære på et andet menneskes byrder, selvom de faktisk havde rigeligt
at bære på selv i første omgang….
Sådan er kærligheden. Den hacker sig ind i os. Og forandrer alt.
Men der er en forskel på den kærlighed, vi mennesker føler, når vi
bliver tossede af forelskelse, og så den kærlighed, som Jesus, Guds
søn, levede og åndede og gik i døden for at fortælle os om. Den
kærlighed, Gud vil hacke ind i vores system, den er nemlig ikke forbeholdt dem, vi synes er særligt søde eller dufter dejligt. Tværtimod!
Den gælder ALLE mennesker. OGSÅ dem vi absolut ikke bryder os
om, OGSÅ vores fjender.
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…Og helt ærligt, det er møghamrende besværligt at elske dem man
ikke umiddelbart har lyst til at elske. Måske især, fordi der ikke findes
nogen nem opskrift…Der er uendeligt langt fra Guds kærestebrev til
en kogebog. Vi ka’ ikke liiige slå efter og se hvor mange skvæt kærtegn og hvor mange knivspids opmærksomhed, der skal til før vores
medmenneske trives. Der er dybest kun den ene regel: Du SKAL elske! Du SKAL dele generøst ud af kærligheden! Nu!
…Puha, det er svært… Og alligevel er det det letteste i hele verden at
være kristen! Fordi vi altid har Gud i ryggen. Gud har jeres ryg. Altid.
Gud er med jer når I vandkæmmede og velopdragne sidder i kirken i
dag, men Han er altså også med jer, når I en dag kommer til at gå helt
galt i byen (og måske lugter lidt af Bacardi breezer imens…). Gud er
med jer, når livet det er let og lyst og ligetil, og I føler, I ku’ elske hele
verden. Og Gud er med jer, når det måske en dag ser helt sort ud det
hele.
Dengang I blev døbt, lovede Gud, at Han ville være med jer ALLE
dage lige indtil verdens ende. Det er det løfte Gud i dag bekræfter -eller konfirmerer, som det hedder på et lidt gammeldags, formelt dansk.
Så kære konfirmander, I behøver altså aldrig nogensinde frygte! Gud
har jeres ryg. Og Gud insisterer på at hacke sig ind i jeres systemer
og puste sin tossede kærlighedsvirus ind i jer. Alle dage. Husk det.
…Og gå så gerne ud og spred rygtet!
Amen (=Basta!).
/Lise Marie Ranum, sognepræst.

Konfirmander i Åsum Kirke Bededag den 1. maj 2015
Andrea Fredsø Sørensen, Karoline Bjerrum Pilely Pedersen,
Thea Strøm Jeppesen, Helena Jørgensen,
Freja Dyrendal Rosenlund, Mads Fabricius,
Alexander Løvenholdt Dalager, Christian Løvenholdt Dalager,
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Aleksander Tange Bredskov, Mads Pedersen, Marco Næshave

Gudstjenester i Seden og Aasum
Juni
Søndag d. 7.
1. s.e.trin
Søndag d. 14.
2.s.e.trin.
Søndag d. 21.
3.s.e.trin
Søndag d. 28.
4.s.e.trin

Seden
kl.. 10.30
NHE
kl. 17.00
LBM
kl. 9.00
NHE
kl. 10.30
NHE

Åsum
kl. 9.00 .
NHE
Ingen

Juli
Søndag d. 5.
5.s.e.trin
Søndag d. 12.
6.s.e.trin
Søndag d. 19.
7.s.e.trin
Søndag d. 26.
8.s.e.trin

Seden
Ingen

Åsum
kl. 10.30
LMR
Ingen
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kl. 10.30
NHE
kl. 9.00
LMR
kl. 10.30
LMR

kl. 10.30
NHE
kl. 9.00
NHE

kl. 10.30
LMR
kl. 9.00
LMR

Gudstjenester i Seden og Aasum
August
Søndag d 2.
9.s.
Søndag d. 9.
10.s.e.trin
Søndag d. 16.
11.s.e.trin
Søndag d. 23.
12. s.e. trin
Søndag d– 30+13. s.e.trin.
September
Søndag d. 6.
14.s.e.trin
Søndag d. 13.
15.s.e.etrin

Seden
kl. 9.00

Åsum
kl. 10.30

kl. 10.30
NHE
kl. 9.00
NHE
kl. 10.30
LMR
kl. 10.30
NHE
Seden
kl. 9.00
LMR
kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE
kl. 10.30
NHE
kl. 9.00
LMR
ingen

LMR Lise Marie Ranum
NHE
LBM Lene Bischoff-Mikkelsen

Åsum
kl. 16.00 Koncert
LMR
kl. 9.00
NHE
Nils Holger Ellekilde

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

Siden sidst
Døbte
22. februar

Victor Fredelund Pandell, Bjerggårdsløkken 33

Døde, begrevede og bisatte
17. marts
28. april

Arne Fuglsang, Vollsmose Allé 40
Lis Nielsen, Gartnervænget 15

7

TROMPET OG ORGELKONCERT
Carl Nielsen i ord, toner og billeder
Åsum Kirke
Søndag, den 6. september 2015 kl. 16.00
Musik af Carl Nielsen i nye arrangementer med visuel
fortælling om komponisten.
I 2015 er det 150 år siden Carl
Nielsen blev født. For at fejre
komponisten, har trompetist
Dorthe Zielke og organist
Søren Johannsen musik af
Carl Nielsen på repertoiret og
projicerer ved koncerten i
Åsum Kirke en fortælling om
komponisten med billeder,
tekst og film.
På repertoiret er bl.a. arrangementer af Nielsens salmer og
sange, værker for soloinstrumenter, orkesterværker og
oratorier.
Ved koncerten bliver der lejlighed til at synge med på både en salme
og en sang af Carl Nielsen.
Dorthe Zilke har siden sin afslutning på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium spillet i diverse orkestre i ind- og udland, herunder Det Kgl. Kapel, DR Symfoniorkestret og landsdelsorkestre.
Søren Johansen har organisteksamen fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og fortsatte med solistklassen. Med det klassiske orgelrepertoire har han givet en række koncerter i ind-og ud8
land. Søren Johannsen er organist i Christians Kirke, København.

DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD OG
TRYGFONDENS NABOHJÆLPSYSTEM
Nye indbrud - to gange i Rytterskolen, hvor tyvene slap væk med
50 Arne Jacobsen 7´er stole, og for nylig var der et natligt indbrudsforsøg i Gartnervænget, hvor der heldigvis var nogen hjemme, så
det blev ved forsøget!
Skovhaven i Bullerup har været svært plaget af indbrud - det har de
gjort noget ved. Tilmeldt sig Nabohjælp via nettet eller app - opsat
klistermærker på postkasser og hoveddøre samt fået sat de store Nabohjælpskilte op - og det virker, nu er der ro på. Selvfølgelig kan
det ikke forhindre alle indbrud, men tyvene kan ikke lide at blive
iagttaget, så går de andre steder hen. Det skulle ikke så gerne være til
Åsum !!!
I Gartnervænget og Walthervænget er vi allerede langt fremme med
etableringen af Nabohjælp, og næsten alle slutter op om initiativet.
Beboerforeningen har tilbudt at betale for indkøb og opsætning af
de store skilte.
Poul Poulsen har en stabel brochurer liggende til resten af byen. Det
er bare med at komme i gang, så vi kan gå en forhåbentlig tryggere
sommer/sommerferie i møde.
Flere har sikkert de gamle Nabohjælp klistermærker siddende på dø
re og vinduer. Dem fik man
engang udleveret med rund
hånd, men de er forældede.
Det skal være de nye, som fortæller, at man er med i det nye
fællesskab, som holder øje og
”Så er der altid nogen hjemme”.
God sommer.
Jytte og Ebbe Storm
Hanne Ørsted
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Rågelund Efterskole fylder 25 år
Jeg tror, at I alle har kørt forbi de store gule bygninger, som ligger
ud til vejen i Rågelund. Det er bygninger, som emmer af historie.
Historien rækker faktisk længere tilbage end de gule bygninger, for
allerede i 1882 blev der grundlagt et lille børnehjem på matriklen.
Den første af de gule bygninger blev opført i 1907, og siden er der
kommet flere til. Anvendelsen af bygningerne ændrede sig også gennem årene. Det har heddet Rågelund Børnehjem, Rågelund Skolehjem, Rågelund drenge- og lærlingehjem og sågar Rågelund Børnecenter. Det har dog altid været udsatte børn og unge, som kom hertil.
I 1990 – for 25 år siden - skete der en forandring af bygningernes
anvendelse. På initiativ af Karl Sommer blev der oprettet en ordblinde-efterskole. Det første elevhold var på 40 elever, men skolens
elevtal er stille og roligt øget til 82, og bygningsmassen er ligeledes
gradvist øget. Undervisningen på skolen har i høj grad til formål at
ruste elever til en uddannelse og til voksenlivet.
Du kan få meget mere at vide om skolen hvis du kommer og deltager fejringen af skolens 25 års fødselsdag:

Lørdag, den 8. august fra kl. 11.00 til kl. 15.00
Der bliver taler af såvel landskendt politiker samt af personer.
som nok mest er kendt i lokalområdet.
Der bliver mulighed for at se og høre om skolen.
Der vil være en flot buffet.
Så kære læser, du er hermed inviteret.
Anders Bøtker
Forstander
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Rågelund
Efterskole

Åbent lørdag, den 8. august
2015, kl. 11 - 15

Sommerens fuglereder

Efter løvfald er sommerens fuglereder i stort tal afslørede, man
ser dem i hække og buske. Selv
på en kort tur langs vejen. Solsortereder og drosselreder er ret
store ( 16-20 cm, redeskål 10
cm i diameter). Små, næsten
gennemsigtige reder i tjørnehække er af en lille gærdesanger.
Iriskerne har soliderede reder
bygget af rodtrevler.

Gærdesmuttens kuglerunde rede med indgangshullet på siden er let
at kende. I buske ses ofte reder af tynde græsstrå. Det er sangernes:
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munk, havesanger, tornsanger.
S.B. Andersen

Bjergager Stencirkel
Der er blevet rejst en ny stencirkel i Åsum - mere præcist på Bjergager, på toppen af bakken. Hvad har givet anledning hertil, og hvilken betydning har den?
Meget kort kan man sige, at stencirklen er et fysisk symbol på en
åndelig idé, som er vigtig i forsøget på at skabe en mere bæredygtig
verden. Men for at forstå dette, kan det være en fordel med lidt baggrund først.
Mange af de konflikter vi møder i hverdagen, har rod i forskellige
værdisæt og verdensopfattelser, som kolliderer – uden rigtig at forstå hinanden. Det er tydeligt f.eks. i forholdet mellem indvandrere
og etniske danskere. Men faktisk skyldes rigtig mange sociale konflikter, at mennesker helt grundlæggende ser forskelligt på livet. Eller rettere – de har forskellige fortællinger om livet – forskellige
”worldstories”.
For ca. 1000 år siden kom kristendommen til Norden, og med den
en lang række åndelige og samfundsmæssige fremskridt. Kristendommen med korset som det centrale symbol fortrængte en ældre
kultur, der lidt forenklet havde ringen som et centralt symbol. I den
tids kulturkamp blev mange symboler, herunder stencirkler og lignende, ødelagt.
Et helt afgørende træk ved den tids kulturkamp (og vor tids ditto)
er, at der er tale om forskellige fortællinger, som kæmper med hinanden. Og ofte er det sådan, at begge sider i en kulturel konflikt har en
del af sandheden. I kampens hede kan det være svært at have blik
for dette, og i disse kulturkampe kan noget essentielt og smukt, som
egentlig er vældig værdifuldt, let gå tabt.
Bjergager stencirkel er således, så vidt vi ved, den første større stencirkel der er rejst i Skandinavien i over 1000 år. Den er rejst som et
symbol på den feminine visdom, vi har brug for at genvinde for at
skabe en ny balance med jorden og finde en måde at leve mere bæredygtigt på. De tolv sten i cirklen symboliserer de tolv tegn i zodiakken og er således et symbol på, at vi som mennesker er forbundet
med kosmiske
kræfter, som vi muligvis ikke forstår, men som ikke
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desto mindre er virkelige og kraftfulde.

Men stencirklen er faktisk ikke det eneste landskabstempel eller
kraftsted, vi har lavet på Bjergager. I 2008 skabte vi således ”Merlins
Gate” eller ”Sværdet i Stenen”, som vi kender fra historierne om
Kong Arthur, og i 2009 skabte vi en korshave med en fontæne, som
symbol på korset og den hellige gral.
For os på Bjergager repræsenterer stencirklen en port til en større
åndelighed og sammen med de øvrige kraftsteder på Bjergager er de
udtryk for en spiritualitet, som både favner korset og ringen, og som
søger at skabe en ny balance mellem det feminine og maskuline i
vores samfund.
Alle disse kraftsteder er fysiske manifestationer af åndelige ideer, og
når man møder dem med et åbent sind, vil man opdage, at det gør
noget ved én at stå i en stencirkel, eller få muligheden for at trække
sværdet op af stenen – uanset hvad man måtte lægge i den handling.
Det er arketypiske symboler, som taler til noget dybt i vores almenmenneskelige bevidsthed..
Bjergager Stencirkel er således også en fysisk manifestation af en
åndelig idé – en idé, der handler om at livet bevæger sig i cirkler, og
at vi er uløseligt forbundet med den natur vi lever af og i. Stencirklen fortæller en historie om en ældgammel tradition med respekt
for jorden og værdsættelse af det feminine. Det er en vigtig historie
at fortælle, især i dag, hvor kravet om at finde en vej til at leve bæredygtigt på vores klode i stigende grad lyder fra alle verdenshjørner.
Et helt afgørende aspekt af at omstille samfundet fra forbrug til bæredygtighed er, at se på de fortællinger vi har om livet – eller vores
worldstories. Stencirklen er således rejst som optakt til en festival vi
planlægger til sommer – Worldstory Festival 2015 (se
www.worldstoryfestival.com). Dette og andre bestræbelser handler
om at skabe fællesskab, bæredygtighed og se muligheder frem for
problemer i den omstilling til bæredygtighed, som vi som samfund
står overfor. Vi byder jer hjertelig velkommen til at besøge os på
Bjergager.
Tea og Rolf
Bjergager
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Revy i teltet
i H .C. Andersen Skoven
30. juni - 8. august 2015
kl. 20.00

En Kongelig Affære

Billetsalget er begyndt. Køb på www.revyiteltet.dk eller telefon 42 46 84 50.
Skuespillere: Kim Hammelsvang, Anja Torp Due Krintel, Henrik Knudsen,
Katrine-Sofie Groth, Danny Bærtelsen, Heidi Kristensen
Instruktør: Liselotte Kroager
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Tirsdagscaféer og sogneaftener i Aasum

Forårets arrangementer sluttede i Sellebergs blomstrende kirsebærplantage med kaffe og kage bagefter. Menighedsrådet glæder sig
over den store tilslutning, der har været til både eftermiddage og aftener og takker de frivillige, der har sørget for at holde tirsdagscaféer
og sogneaftener i gang.
Indholdet har været varieret: Besøg i Nordatlantisk Hus, Amishfolket, H.C. Andersenskoven, førstehjælp, sang om Frie fugle på Træk,
fynske tysklandsarbejdere, fra Amalienborg til landevejen, Caminovandring, Odense før og nu, opvækst på børnehjem, et liv med musik.
Menighedsrådet er sammen med Seden om jule– og forårskoncerter.
Ikke alene, for hjælp og opbakning fra sognet er nødvendig. Nogle
kommer med gode ideer, nogle bager og laver kaffe, nogle omdeler
sognebladet osv. Endnu en tak for hjælpen i år og en bøn om, at
man vil fortsætte og flere vil komme til, så det ikke skal være de
samme hver gang.

Velkomstpakke:
Husk lige at sende en mail til aasumby@gmail.com
når der kommer nye indbyggere til sognet.
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Aasum Open
PETANQUETURNERING
Lørdag, den 15. august 2015, kl. 13.00
Indskrivning kl. 13.00
Dagen afsluttes som sædvanligt med fællespisning af medbragt
mad ca. kl. 18.00. Beboerforeningen sætter telte og grill op.
Der kan købes vand/øl/vin under hele arrangementet.
Deltagerpris: Voksne 25,- kr. Børn deltager gratis.
MØD OP PÅ PETANQUEBANEN I INGERs HAVE
ALLE KAN VÆRE MED
16
BØRN/VOKSNE – ØVEDE/SOM UØVEDE

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

Støt
vores annoncører.
De støtter dig

OKSEKØD SÆLGES
Halve
eller

kvarte dyr
Slagtet og
udskåret
efter eget
ønske

Hanne
&
Viggo
Føns
Tlf. 66 10 21 11
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Juni
d. 4. torsdag

16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben

d. 7. søndag

9.00 Gudstjeneste

d. 21. søndag

10.30 Gudstjeneste

d. 23. tirsdag

18.30 Sct. Hans Aften

d. 28. søndag

9.00 Gudstjeneste

Bogbytteren har normalt åbent onsdage kl. 10 - 12.

Juli
d. 5. søndag

10.30 Gudstjeneste

d. 19. søndag

10.30 Gudstjeneste

d. 26. søndag

9.00 Gudstjeneste

Arkivet og Bogbytteren holder ferie i juli måned
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn
August
d. 2. søndag

10.30 Gudstjeneste

d. 6. torsdag

16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben

d. 8. lørdag

11-15 Rågelund Efterskole

d. 9. søndag

9.00 Gudstjeneste

d. 15. lørdag

13.00 Petanqueturnering

d. 16. søndag

10.30 Gudstjeneste

d. 23. søndag

9.00 Gudstejneste

September
d. 3. torsdag

16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben

d. 6. søndag

16.00 Gudstjeneste og Koncert

d. 13. søndag

9.00 Gudstjeneste

d. 19. lørdag

Markedsdag på idrætspladsen

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Om idrætsforeningen: se side 33-34
Se i øvrigt på hjemmesiderne
19
www.aasumsogn.dk og www.aasumby.dk

Virksomheds/Flytning

20

Ryttervejen 19
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006
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Aasum Bylaug
Bylaugsmøde
Generalforsamling i
Aasum Bylaug
Torsdag, den 29. januar 2015
Det fuldstændige referat kan ses på www.aasumby.dk.
Byens arealer er som sædvanlig tilfredsstillende passet af stadsgartneren. Vort samarbejde har været uden problemer og i oktober
2014 gennemgik vi sammen arealerne.
Den tidligere parkforvalter, Steen Himmer, er fratrådt og en ny,
Hanne Pedersen, har overtaget. Vi mødtes den 22. januar 2015 og
blev enige om, at det er en god ide at udvide legepladsen med flere
legeredskaber. Beboerforeningen vil arbejde med valg at legeredskaber.
Af hensyn til biodiveriteten på kommunale naturarealer ønsker
Odense Kommune at lade en del organisk materiale/vedmasse ligge og formulde i skovene. Hvor grænsen for skov og park så går
med henblik på vore anlæg, kan vi så være uenige om.
Beboerforeningens trafikudvalg har haft byvandring med Thomas
Povlsen fra Odense Kommune om trafikken gennem byens smalle
gader uden fortove og med huse helt ud til vejen og dårlige oversigtsforhold. Måske kan trafikken gennem Snedkerstræde på en
eller anden måde begrænses; måske kan der skiltes med cykelsti
ved Hjulmandstræde.
Busdriften har igen været drøftet uden nye resultater. Ideen med
en bus 22
mellem Seden og Åsum er ikke gået igennem - endnu.

Salon Helle klipper for kræftramte børn
Søndag, den 15. februar klippede 8 frivillige frisører fra kl. 10 til 17
i Salon Helle til ”Locks of Love”, som er en organisation, der hjælper kræftramte børn med parykker.
Det var Salon Helles assistent Katrine Sommer, som tog initiativ til
arrangementet, da hun tidligere selv har deltaget i et lignende arrangement med stor succes.
Klipningen var gratis, og der skulle klippes mininum 12 cm af håret, som blev sendt til ”Locks of Love”.
Fru Lunds Bagerier donerede fastelavnsboller til dagen.
Dagen blev en stor succes. Man nåede at klippe 60, heraf enkelte
mænd. Rekordlængden blev 60 cm. I de efterfølgende uger kom
der hestehaler fra hele landet, fordi folk havde læst om det.
TV-2 lavede et lille indslag til de regionale nyheder og flere aviser
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kontaktede os, fortæller Helle fra Salonen.

På beboerforeningens generalforsamling blev følgende spørgsmål
rejst:

Hvordan er muligheden som ældre, for at
blive i nærmiljøet, hvis man ønsker at sælge
sit alt for store hus?
Et enkelt spørgsmål, som bestyrelsen lovede at se nærmere på! Det
er vel en gammel sandhed, at det er de enkle spørgsmål som oftest
er de vanskeligste at besvare. Men handsken er samlet op og her er
et forsøg!
Allerførst skal boligtype afklares, skal det være en leje eller ejerbolig?
Er man kommet op i årene og ønsker at sælge sit hus, er der vel hos
de fleste et ønske om at kunne disponere trygt i fremtiden. Uden at
skulle tænke på vedligeholdelse, utætte vandrør, ukrudt i haven og
uforudsete udgifter. Derfor er ejerboligen udelukket og en fremtid
som lejer er sat i fokus. Herved opnår man også mulighed for offentlige tilskud som en lejer vil være berettiget til! For overblikkets
skyld er kun 3 lejeløsninger nævnt.
1. ”Privat udlejning” er nok den mest enkle løsning, selvom der ikke
er overvældene mange private udlejningsboliger her i Åsum, så findes de.
2. ”Almene Lejeboliger”. Vi har 5 sådanne boliger beliggende på
Staupudevej. Boligerne er ældrevenlige, bygget og ejet af Fyns Almennyttig Boligselskab. De går under betegnelsen ”Landsby samfund” og anvises af Odense Kommune til ældre og handicappede.
Jeg kontaktede afdelingen og fik en snak med Marna Svendsen som
kunne oplyse, at boligerne er på 65 m², 2 værelser + stue + køkken
og bad. 24
De koster 4.900 kr. + forbrug og et indskud på 10.930 kr.
Da det er en lejebolig kan der søges boligtilskud.

Man kan få en husdyrtilladelse. Marna Svendsen fortalte, at efterspørgslen på boligerne i Åsum er behersket, men der er en prioriteret venteliste på alle ældreboliger i Odense Kommune. På spørgsmålet om, hvor svækket man skal være for at komme i betragtning
til en sådan bolig, var svaret ikke entydigt. Hun anbefalede derfor, at
man udfylder et ansøgningsskema (findes på O.K. hjemmeside) så
kunne hun give et mere præcist svar. Man er velkommen til at ringe
til hende på tlf. 65516051 eller hendes kollega Niels Kjeldsen på tlf.
65516052.
3. ”Lejebolig bofællesskab”. Det er nok den boligform, som er under størst udvikling i dag. Nogle kalder det ”oldekolle” for rigtigt er
det, at der skal etableres et fællesskab (bofællesskab), hvis man som
lejer ønsker at få en boligform, som opfylder vi ældres behov i dag.
For at få en dybere forståelse af denne boligform erhvervede beboerforeningen bogen ”Bofælleskab fra drøm til virkelighed” udgivet
af Ældre Sagen. Heri kam man læse stor set alt om emnet.
Jeg kontakte også en bekendt Christian Andersen, som er Ejendomsrådgiver og Projektudvikler. Han har bygget i hundredvis af
boliger, i øjeblikket er han i gang med at projektere ældreboliger i
Agedrup, hvor der også bliver en afdeling med et bofællesskab.
Chr. fortæller, at et bofællesskab i dag helst skal bestå af en 15 – 20
enheder, typisk på en på 85 – 100 m² med 2 terrasser og måske carport. Derved vil man opnå en fornuftig husleje og mulighed for at
bygge fælles faciliteter som ud over spisesal/festsal, køkken, værelser t/gæster, også kan indeholde værksted og motionsrum, så man
kan få brændt energi af, når man nu ikke skal passe hus og have.
Man skal være indstillet på, at et bofællesskab med sådanne fælles
faciliteter kræver en positiv indstilling til socialt samvær; men samtidigt gider de fleste ældre i dag ikke alt for meget bøvl og har et stort
ønske om personlig frihed. Det giver naturligvis udfordringer, men
med en positiv vilje til samarbejdet får man mulighed for en boligform med unikke faciliteter til rimelige penge. Der findes mange velfungerede bofællesskaber over hele landet.
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Men hvad gør man? Allerførst skal der etableres en brugergruppe,
en sådan behøver nødvendigvis ikke kun at bestå af ældre, der findes også blandede bofællesskaber. Da I ønsker at forankre jer lokalt
må I ud at finde en velbeliggende grund, hvor der kan bygges. Når
der er opnået enighed for bofællesskabets vedtægter og regler, kan I
gå i gang med projekteringen, og det er altid sådan, at de der er med
fra starten, får stor indflydelse på det blivende resultat!
Finansieringen er et kapitel for sig. Man skal ud at finde en investor
- det kan være en privat, men det kan også være en pensionskasse,
som er interesseret i at forrente sin kapital på sikker vis. Så bare se
at komme i gang…
Som det fremgår af ovenforstående er ”oldekolle” en stor mundfuld. Men skulle der i byen være interesse for sagen vil beboerforeningen gerne være fødselshjælper og Chr. Andersen har lovet at
være behjælpelig med sin viden.
Beboerforeningen
Alex Hold
Aasum Sogns Beboerforening
indbyder igen i år til vores traditionsrige

Sankthansaften
Kl. 18.30:

Fællesspisning i Rytterskolens have
Medbring kød eller andet til grillen samt bestik og grillredskaber.
Igen i år er der dejlig salatbar og flutes. Der er salg af
øl/vand/vin.
Kl. 20.45: Bålet med den flotte heks tændes på Engen
Efter bålet er der kaffe og småkager til ALLE i Rytterskolens have.
Pris for spisning: Voksne: 30,- kr. og Børn 10,- kr.
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Alle er Velkomne - også venner og familie

Referat og beretning fra foreningens generalforsamling kan ses på
www.aasumby.dk
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:
Formand: Lene Uglebjerg
Næstformand: Claus Bøge Huulvej
Kasserer: Poul Poulsen
Presseansvarlig: Bente Knudsen og Jess Wullf-Hansen
Udvalg:
Aktivitet: Lene Uglebjerg og Jess Wulff-Hansen
Trafik: Alex Hold og Poulsen
Legeplads: Poul Poulsen og Jess Wulff-Hansen
Som noget nyt er reservering af telte/borde og stole nu lagt over på
www.aasumby.dk
Regler for leje/udlån af udstyret fremgår af hjemmesiden, hvor reservering af udstyret foretages.
Menupunktet: Telte/bordkalender - er en oversigt over om udstyret er ledigt.
Menupunktet: Reservering af telte/borde - her foretages den endelige reservering.

Praktiske hjælpere til
Sankthansaften
Beboerforeningen søger igen i år
hjælpere til følgende opgaver:
opsætning af telte m.m. i løbet af
dagen, forberedelse af salatbar i
løbet af dagen, nedtagning af telte tirsdag.
Skriv eller ring til Bente - bentebknudsen@gmail.com 27
Tlf. 22 56 44 51

NY NATURLEGEPLADS I ÅSUM
Så er det endelig en realitet for Åsums små (og store) beboere!
Vi skal have ny legeplads i Åsum city i det lille skovområde overfor
kirken.
I sensommeren 2014 besluttede beboerforeningen, efter en henvendelse fra en åsum-borger at nedsætte en arbejdsgruppe med det mål
at etablere en legeplads i Åsum midtby.
Legepladsen skal falde naturligt og skånsomt ind i landsbymiljøet,
og danne rammen om et samlingssted, hvor både børn og voksne
kan mødes og skabe relationer.
Vores naturlegeplads skal skabe rammen om gode sansemæssige og
motoriske udfordringer både i materiale valg og anlæg.
Vores ønske er at favne målgruppen 3-10 år så vidt det er muligt.

Se billeder på bladets bagside.
PROCESSEN
Vi ansøgte Odense Kommune om midler, og har i den forbindelse
været så heldige at få bevilliget 200.000,- kr.
Vi har fået nogle input fra Åsums borgere om ønsker til legepladsen,
og dem vil vi selvfølgelig forsøge at imødekomme så vidt det er muligt. Tak for jeres tilbagemeldinger :-) det er dejligt at høre, at der er
stor opbakning!!
Vi har valgt at kontakte Bløcher Naturlegepladser, der har stor erfaring i etablering af legepladser i skov- og naturområder. De har også
alle de nødvendige godkendelser, der kræves. Vi har indtil nu haft
en rigtig god dialog med dem.
Mogens Burmølle, undertegnede og en konsulent fra Bløcher, mødtes til fælles besigtigelse på stedet og Niels (konsulenten) udtrykte
stor begejstring over stedet. Både fordi han synes området er skønt,
men også fordi der er nem tilgang fra tre sider/veje til selve anlægsarbejdet.
28frem til følgende muligheder som udgangspunkt:
Vi nåede

Den lille skovtrekant på højre side af Væverstræde, når man
kommer fra Ryttervejen:
Naturlegehus på små pæle med græs på taget. Legeredskab til vandleg. Adgangen til bækken er her meget børnevenlig og det forventes
selvfølgelig, at de små har voksne med til opsyn. Alle børn elsker
vand, så hvorfor ikke bruge de ressourcer vi har?
De tre gyngeheste flyttes også herover.
Venstre side af Væverstræde, hvor de tre gyngeheste står nu:
De store træstammer flyttes, så de evt. passer i forlængelse med et
Legetårn, der indeholder: Rutsjebane, Balancebomme, Klatrenet,
Armgang, Rambuk, Tov med robiniestubbe og meget mere...
Gyngestativ med en dækgynge samt en sædegynge, Vippe, 4 m. lang.
Fald-underlag vil blive træflis de steder, hvor det er påkrævet. Dette
skal dog godkendes af kommunen.
Vi håber, at alle bliver tilfredse med ovenstående ideer :-)

Se billeder på bladets bagside.
STATUS PT.
Legepladsen skal have byggetilladelse fra Odense Kommune.
Så snart vi har tilbud og tegninger fra Bløcher, bliver det afsendt til
behandling. Og når vi når så langt, at vi har tilladelsen - så skal
Bløcher på banen og i gang med arbejdet. De forventer at kunne gå
i gang inden for ca. 4 uger efter byggetilladelsen er i hus og ordren
er givet.
Hvis det er påkrævet, at vi i Åsum giver en hånd med, håber vi der
er tilslutning fra nogle af jer, som også synes, at det er et super
spændende projekt - til gavn for os alle:-))
Legepladsen kræver træbeskyttelse en gang årligt samt efterspænding
af bolte.... det kunne der godt blive en hyggelig familieskovtur/
arbejdsdag ud af :-)
Bedste hilsner
Monica Brix
Kirkestræde 2
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Fra demokratiets maskinrum:

Erindringer om valgdage i Åsum Forsamlingshus i 1960 erne og 1970 erne
Af: Hans Lohmann Andersen; Åsumvej 235; Email: hla@cdnet.dk
Undertegnede var i 1960'erne og 1970'erne udpeget til , som valgstyrer,
som det vist hed, at forestå valghandlingen i Åsum Forsamlingshus. Såvidt jeg husker bestod den politisk bredt sammensatte gruppe af 5 eller 7
personer. Jeg husker kun tre navne, der gik igen ved flere valg: Knud Møllegård, Aasumgård, (konservativ), Henning Larsen, Gartnervænget,
(socialdemokrat) og undertegnede fra Rågelundvej (venstre).
Åsum var eet af de meget små valgsteder med kun få hundrede vælgere,
hvilket jo gav et ret lavt aktitetsniveau over en lang dag, hvilket vi, som
danskere, klarede med ordet: HYGGE, der vist ikke kendes fra andre lande. Vi hyggesnakkede såvel indbyrdes, som med den langsomt dryppende
strøm af vælgere. Een fast rutine gentog sig fra valg til valg: På slaget 9,
hvor valget såvidt jeg husker startede, mødte ægteparret Karen og Aksel
Stevnsmose, Bjergager, som de første op og afgav deres stemme. I dagens
løb var der sørget for, at valgstyrerne på skift fik middags- og kaffepauser.
Herudover var der adgang til øl og vand EFTER BEHOV, hvilket vi naturligvis benyttede os af eftersom valgstyrerne ingensinde måtte lide af
væskemangel, hvilket jo kunne være farligt. Naturligvis opretholdt vi hele
dagen en sober tone på valgstedet, og opretholdt kun en mild optimisme!
Een lidt speciel oplevelse husker jeg: En ældre kvinde ankom til valgstedet
i bil. Hun var meget dårlig til bens og skulle derfor stemme ude i bilen.
Henning Larsen og undertegnede skulle ud og klare det fornødne. Ingen
af os kendte hende. Hun var i dyb vildrede med hvilket parti hun skulle
stemme på. Efter lang tid nærmest insisterede hun på, at vi måtte kunne
hjælpe hende med at krydse et parti. Til sidst sagde hun: Jamen jeg vil
stemme på det parti, der har gjort arberne ( arbejderne) så meget godt.
Det var altså en hård nød at knække for os, for er der noget, som en
valgstyrer ikke må, så er det at udpege et bestemt parti for en vælger!
Henning og jeg gik lidt afsides. Jeg sagde så til ham, at Venstre skam havde et udmærket program for arbejderne, men set i de historiske realiteters
lys tilføjede
jeg: Hun er jo nok din!
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Jeg vendte så ryggen til og overlod til Henning at klare jobsposten
med afstemningen!
Knud Møllegård havde gerne medtaget en af de ret nymodens transistorradioer, så vi kunne følge med i valgdagens forløb ud over landet. Når valget nærmede sig afslutningen, plejede Knud Møllegård
gerne at gennemgå valglisten for at se, hvem der endnu manglede at
stemme. Han havde i sandhed fingeren på sognets puls og kunne
hurtigt afgøre, hvem der ihvertfald ikke kom: Ham der kommer ikke, for han er ovre og besøge sin datter i Jylland. Og ham der kommer ikke, for han er i København. Een ting var sikkert: Når Knud
havde dømt dem ude, så kom de heller ikke.
Når afstemningen var slut og optællingen af stemmer skulle begynde
var der tradition for, at 10- 15 stykker af de politisk mest interesserede borgere i Åsum dukkede op. De fik så deres interesse belønnet
med en kommunal øl eller vand.
Nu er optællingen af stemmer ret ens i forløbet fra valg til valg. Een
optælling, der var fuldstændig atypisk, husker jeg tydeligt:. Jordskredsvalget i 1973, hvor Mogens Glistrups Fremskridtsparti kom
ind med et aldeles uventet antal stemmer. I Åsum var vi hele dagen
helt enige om, at Glistrup ikke havde mange chancer i Åsum med en
ret pragmatisk befolkning med jordforbindelsen i orden. Og hvad
skete: selv i Åsum fik Fremskridspartiet uventet mange stemmer, og
underkæben på de fleste tilstedeværende sank længere og længere
ned på brystet! Den afsluttende tår øl før vi skiltes havde nærmest
karakter af gravøl!
Heldigvis gik det jo ikke så galt som frygtet! Konfronteret med de
hårde realiteter måtte nogle af de mest rabiate ideer i Glistrups program jo opgives, herunder hans forslag om dannelsen af et ministerium til afvikling af offentlig virksomhed!
Valgdagen, der hidtil har været demokratiets festdag, synger jo nok
snart på sidste vers. I dag er det allerede muligt at gennemføre elektronisk afstemning. Det er hurtigt, sikkert og billigt! Men ih, hvor
bliver det kedeligt!
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Invitation til Åbent hus
på institutionen på Grevenlundsvej
for følgegruppens medlemmer
I juni, når skoven er grøn og sommeren forhåbentlig har indfundet
sig, forventes kommunes byggeri af institutionen på Grevenlundsvej fuldført.
Vi glæder os derfor til at invitere jer til Åbent hus:
Den 17. juni 2015, kl.16.00 - 17.30
således I kan bese det færdige byggeri på Grevenlundsvej 20, 5220
Odense SØ, inden borgere flytter ind fra 1. juli.
Velkomst ved Kim Bøg -Jensen, Ældre og handicapchef Område
Syd, Odense kommune.
Rundvisning ved Ulla Leth, Rehabiliteringsleder for den kommende
Institution.
Som altid er der mulighed for at stille spørgsmål, mens vi byder på
en forfriskning.
Vi håber at se rigtig mange af jer. Hvis der er andre naboer eller repræsentanter for grundejerforeninger, der kunne være interesserede
i at deltage, er de også meget velkomne.
Af hensyn til forplejningen bedes tilmeldinger til mødet sendt til
sekretær Ulla Thorning på mail utp@odense.dk senest fredag, den
12. juni.
Vel mødt!
Kim Bøg32 Jensen
Ældre og Handicapchef Område Syd, Odense Kommune

Aasum Idrætsforening

Vores sportslige aktiviteter forløber planmæssigt med træning og
kampe for senior og old boys spillere.
Vi har plads til flere spillere i de forskellige aldersgrupper, og Super
Veteranerne, hvor alderen skal være 47 år og opefter, kunne godt
bruge nye spillere.
Ny Mini Multibane
Et stort ønske er gået i opfyldelse for Idrætsforeningen: vi har søgt
og har fået bevilget fra Forstadspuljen et beløb på 186.500 kr. til
etablering af en Mini Multibane på Aasum Sportsplads.
Når banen er færdig, bliver der en officiel indvielse, som I vil høre
nærmere om senere.
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Aasum Idrætsforening
Derudover har vi fra Energi Fyns Almene Fond fået en check på
61.463 kr. til etablering af lys- og jordarbejde til den nye bane.

Når dette flotte projekt står færdigt, håber vi, at børn i alle aldre vil
besøge vores dejlige sportsplads og bruge multibanen, når man har
lyst.
Vi ønsker alle en god sommer.
Fodbold starter igen omkring 1. august og gymnastik for damer tirsdag, den 1. september.
Aasum Idrætsforening
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
Tlf. 51 34 55 41
(ikke mandag)
aasumgraveren@mail.dk

Sognepræst
Lise Marie Ranum
Træffes i sognehuset
Mindelundsvej 110 efter aftale
Tlf. 29 16 60 13
LMR@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
Brehm@galnet.dk

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 , 20 11 73 38
Klubhuset tlf. 66 10 55 22

Beboerforeningen
Formand
Lene Uglebjerg
Hvenekildeløkken 182, 3; 5240 NØ
leneuglebjerg@ofir.dk
Tlf. 22 82 82 88

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

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

Vandleg

Gyngestativ

Legehus

Multibane
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