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Præstens ord
KISS! - med måde…
Nej, denne klumme handler ikke om den rette mængde (jule-)kys. Eller om
et heavy metalband fra 1970’erne. KISS er en forkortelse for Keep it simple,
stupid!-princippet.
Eller på godt gammeldags dansk: Hold det simpelt, dumme!-princippet.
Princippet blev formuleret af en ingeniør i det amerikanske flyvevåbens tjeneste
for snart 60 år siden, men det holder stadig vand: Simple systemer præsterer
stadig bedre og hurtigere end alt for komplekse systemer. Og det er ikke svært
at overføre princippet til andre sammenhænge. Læring fx: Kan du ikke koge
din komplekse viden ned til noget enkelt og prægnant, skal du ikke gøre dig
forhåbninger om, at andre fatter noget som helst. Det er indlysende. Men det er
også farligt, hvis vi tankeløst overfører princippet på alt. Og alle. Det er nemlig
ikke alt, der kan koges ned til en kort formel eller en sætning, der kan stå på en
gajolæske uden at tabe saft og kraft og nødvendige nuancer.
Lad mig komme med to eksempler, der som præst især ligger mig sinde: (Troen
på) Gud og mennesker. Gud er uendelig, ufattelig og – i ordets bedste forstand
– mystisk. Gud er universets pulsslag. Summen af det hele – og meget mere
til. Hver gang vi mennesker forsøger at koge Gud ned til noget helt simpelt og
letfatteligt, så gør vi vold på Gud. Men fred være med det, Gud skal nok klare
sig! Det er straks værre, når vi indimellem overfører princippet på vores medmennesker og med vold og magt forsøger at mase dem ned i gajolæsken med
vores forsimplinger. ”Jeg kender dig og din type” eller ”jeg har gennemskuet
dig”, siger vi. Og mener det sjældent særligt pænt. Men faktum er, at vi kender
aldrig hinanden til bunds. Og vi er aldrig nogensinde i stand til at gennemskue
hinanden. Ikke engang os selv kan vi gennemskue. Om vi så satte os i lotusstilling og kiggede indad et helt langt liv, er der tusinder af vinkler, som vi aldrig får
indsigt i. Lykkeligvis.
Et menneske er ikke bare dybt. Et menneske er også vidt og bredt og højt. Et
menneske rækker nedad og opad og langt ud til siderne. Vi mennesker er som
træer, der hele tiden sætter nye kviste og skud. Hver gang nogen – eller vi selv
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for den sags skyld – vil låse os fast i et bestemt billede eller mase os ned i en
gajolæske, har vi forandret os og skudt en ny kvist.
Keep it simple, stupid! Nuvel, ja. Men lad os love hinanden, at vi aldrig forsimpler. Og altid har mod på at lade os overraske. Af Gud, af os selv og af hinanden. Måske især her til jul!

Lise Marie Ranum, Sognepræst

Sognebladet har fået ny mailadresse !!
Den er nu aasumsogneblad@gmail.com
Alle indlæg til sognebladet og kommunikation med redaktionen skal fremover
sendes til denne adresse.
					
Venlig hilsen
redaktionen

Sket siden sidst i Åsum
Døbte
20. august
2017
26. august
2017
24. september 2017

Åsum William Ifeanye Arved Amuzie, Sverige
Åsum Leonora Løvendahl Vestergaard, Åbrinken 48
Åsum Christian Honoré Blomstrøm, Utzons Allé 54

Viede, kirkeligt velsignede
26. august
2017 Åsum Mette Krogsgaard og Rasmus Wilhelm 		
			
Vestergaard, Åbrinken 48
Døde begravede, bisatte
24. august
2017 Åsum Thora Helene Nielsen, Vollsmose Allé 40 D
18. oktober
2017 Åsum Hans Ejner Christensen, Rågelundsgyden 12
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Julekoncert i Åsum kirke
Søndag den 17. december kl. 14.00

Medvirkende:
Kirstine Weis på euphonium, en lille tuba, der lyder som en basun.
H.C.Andersen-koret; koret er et 4-stemmigt kor med ca. 40 medlemmer, der
synger danske sange, musicals, rytmiske sange, salmer, klasssiske værker og
H.C. Andersen sange.
Kirkens organist og kirkesanger.
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Gudstjenesteliste 3. december- 4. marts
DECEMBER		
SEDEN
ÅSUM			
				
Søndag 10
2.s. i advent
kl. 11.00 NHE
kl. 9.30 NHE
		
Søndag 17. 3. s. i advent
Ingen
kl. 14.00
			
Fælles julekoncert
			
LMR
Juleaften Hvenekilden
Juleaften
		
		

kl. 11.00 NHE
kl. 13.00 NHE
kl. 14.15 NHE		 kl. 14.00 LMR
kl. 15.30 LMR

Mandag 25.

Juledag

kl. 9.30 LMR		 kl. 11.00 LMR

Tirsdag 26.

2. juledag

kl. 11.00 NHE		 Ingen

Søndag 31.

Julesøndag

Ingen		Ingen

Mandag 1.

Nytårsdag

kl. 11.00 NHE		 kl. 14.00 NHE

Søndag 7.

1.s.e h. 3 k.

kl. 9.30 LMR		 kl. 11.00 LMR

Søndag 24.

JANUAR

Søndag 14. 2. s. e h. 3 k.
		

kl. 11.00 NHE		 Ingen
med ekstra musik

Søndag 21. Sidste s. e h. 3 k.
kl. 9.30 LMR		 kl. 11.00 LMR
				 med ekstra musik
					
Søndag 28. Septuagesima
Ingen		 kl. 9.30 NHE
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FEBRUAR
Søndag 4.
Seksagesima
kl. 10.00 NHE		 Ingen
				
Søndag 11. Fastelavn
Ingen		 kl. 14.00 LMR
				Familiegudstjeneste
Søndag 18. 1. s. i fasten
		

kl. 11.00 NHE		 kl. 9.30 NHE
med ekstra musik

Søndag 25. 2. s. i fasten
kl. 9.30 NHE		 kl. 11.00 NHE
				 med ekstra musik

MARTS
Søndag 4.

3. s. i fasten

kl. 11.00 LMR		 kl. 9.30 LMR

LMR: Lise Marie Ranum
NHE: Nils Holger ellekilde
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Foredrag
Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.00, tirsdagscafe i Rytterskolen.

Vi får denne aften besøg af Mette Guul, som er leder af Reden Odense.
Mette Guul har været leder i Reden Odense siden juni 2012, og har stor erfaring med socialt udsatte og sårbare kvinder, som dagligt lever en hård hverdag i
misbrug og prostitution.
Hun vil fortælle om kvindernes baggrund, deres stofmisbrug, lovgivningen,
myterne om prostitution og om Reden Odenses skadesreducerende arbejde på
de mange arenaer i kvindens liv.
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Fællessang og foredrag
Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 14.30, tirsdagscafe i Rytterskolen.
Den Danske Revy – fællessang og foredrag v/komponist og forfatter
Finn Jørgensen.

Et arrangement, der handler om revyviser, om komponister, forfattere og skuespillere bag nogle af de viser, der er blevet evergreens, og som de fleste kan nikke
genkendende til, hygge sig ved og ikke mindst synge/nynne med på.
Finn Jørgensen har været musikalsk aktiv i mange år. Han har skrevet over 300
melodier.
Vi ser frem til en god eftermiddag med en blanding af causeri og musikalsk
samvær.
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Søndag d. 11.02.18
Åsum Sogns Beboerforening & Åsum Menighedsråd indbyder til Fastelavns fest.
Programmet for dagen er følgende:
Kl. 14.00:
Fastelavns Gudstjeneste i Åsum Kirke
(Vi går efterfølgende sammen til Rytterskolen)
Kl. 14.30:

Tøndeslag ved Rytterskolen i haven
Kåring af Kattekonge og Dronning

Kl. 15.30:

Fælles hygge med Fastelavns boller og kaffe i Rytterskolen
Slikposer til børn

Kl. 17:00

Tak for i dag

Vi glæder os meget til at se alle de udklædte børn, samt deres forældre.
Mvh
Åsum Sogns Beboerforening & Åsum Menighedsråd
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n 20. februar 2018 kl. 19.00, sogneaften i Rytterskolen.

Foredrag

			
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00, sogneaften i Rytterskolen.

Frode Z. Olsen politimand gennem næsten 40 år.

Internationalt politisamarbejde.
Frode Z. Olsen har været politimand i næsten 40 år. I 2013 vendte han tilbage til
Danmark efter at have været udsendt af rigspolitiet, senest til Kina i fem år. Siden
Frode
Z. Olsen politimand gennem næsten 40 år.
2001 han han fået udgivet 6 politiromaner/krimier. Bortset fra de 10 år, hvor han
sammenlagt har været sendt til udlandet, har Frode Z. Olsen gjort tjeneste forskellige steder i København, blandt andet på politistationen i Store Kongensgade, som er
centrum for hans romaner, og han har været chef for kriminalpolitiet på Frederiksberg og for Rigspolitiets særlige afdeling for efterforskning af krigsforbrydelser.
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Indkaldelse til generalforsamling
Aasum Bylaug

Afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 25. januar 2018, 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 18. januar 2018
til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 21366589, e-mail: burmoellem@gmail.com
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
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Åsum Beboerforening Generalforsamling
			
Sæt allerede nu X i kalenderen
Den 14. marts 2018 kl 19.00
afholdes generalforsamling
Information følger
Mvh
Aasum Sogns Beboerforening

Bogbytteren

			
De opsatte bogkasser bliver benyttet flittigt. Især er der afsætning på børnebøgerne på legepladsen, så meget at vi er ved at mangle. Skulle nogen ligge inde
med ”aflagte” børnebøger, er I meget velkomne til at lægge dem i kassen eller
ved større mængder aflevere dem i bogbytteren i åbningstiden onsdag 10-12 eller
første torsdag i måneden 16-18.

Kt.
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Trafikken på Snedkerstræde og
Staupudevej
en billedreportage -
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Trafikken i Åsum – sidste nyt
Som det fremgik i sidste nummer havde vi i trafikudvalget over for Odense Kommune
fremsat et ønske om, at der blev lavet en samlet trafiksaneringsplan for Åsum.
Det er nu rent faktisk sket, og der er afsat penge (!) til udførelsen af den
i første halvår 2018.
Følgende er planlagt:
Snedkerstræde lukkes ved Staupudevej efter en høring blandt beboerne på Karetmagerstræde, Bødkerstræde og Snedkerstræde. Det er ret sikkert. Skulle det blive ændret, bliver
der i stedet bump eller lign. på Snedkerstræde.
Der kommer bump ved byskiltene på Staupudevej, Ryttervejen og Åsum Bygade nord og
skiltene rykkes lidt ud.
Der kommer yderligere 2 bump på henholdsvis Staupudevej og Åsum Bygade.
De nye bump bliver 40kmt bump, og der indføres generel hastighedsbegrænsning på
40kmt i hele Åsum indenfor bygrænsen. Hastighedsbegrænsningen på Staupudevej uden
for Åsum bliver ændret til 60kmt, og på Ryttervejen skulle der også på det sidste stykke
ind mod byskiltet komme en hastighedsbegrænsning på 60kmt.
Nu skal man jo som bekendt ikke sælge skindet før bjørnen er skudt, og vi har erfaringsmæssigt grund til at være urolige for, at der kommer noget i vejen, men der er også grund
til forsigtig optimisme med de meldinger, vi har fået.
I den forgangne periode har der igen været et par uheld på Snedkerstræde, hvoraf det ene
igen gik ud over forhaven og postkassen på Staupudevej 7. Begge uheld er rapporteret til
kommunen og politiet for at understrege situationens alvor, og det vil vi fortsat gøre,
når der sker noget.
Endelig et par ord om rundkørslen: Vi har som tidligere nævnt tilkendegivet over for Odense Kommune, at der generelt køres forkert i den, og den derfor ikke virker efter hensigten.
Der er dog ikke tegn på, at det er noget, vi får gjort noget ved foreløbig, så det må vi nok
leve med indtil videre, men vi kan tage det op igen, når vi har fået det andet ”i hus”. I
ventetiden kan vi beboere i Åsum jo så selv køre rigtigt i den og på den måde bidrage til
at bremse hastigheden og være et eksempel for andre: Altså sænke farten når der køres
frem mod den, overholde vigepligten ved hajtænderne, køre ”rundt” så godt det kan lade
sig gøre og blinke ud til højre. Hermed denne opfordring.
På trafikudvalgets vegne
Kai Teilmann
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Ryttervejen 19 Åsum
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006
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Din lokale
Malermester
Carsten Larsen
Snedkerstræde 5
Åsum
22616222
’’Er det Larsen der
maler, får du ingen
kvaler’’.
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn
DECEMBER

d. 7. torsdag
16-18
d. 10. søndag
9.30
d. 17. søndag
14.00
				
d. 24. søndag
14.00
d. 25. mandag
11.00
d. 26. tirsdag		
d. 31. søndag		

Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Julekoncert
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste

JANUAR

d. 1. mandag
14.00
d. 4. torsdag
16-18
d. 7. søndag
11.00
d. 14. søndag		
d. 21. søndag
11.00
d. 23. Tirsdag
19.00
d. 25. torsdag		
				
d. 28. søndag
9.30

Gudstjeneste
Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Sogneaften
Generalforsamling
Aasum Bylaug
Gudstjeneste
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FEBRUAR

d. 1. torsdag
16-18
d. 4. søndag		
d. 6. tirsdag
14.30
d. 11. søndag
14.00
			
14.30
d. 18. søndag
9.30
d. 20. Tirsdag
19.00
d. 25. søndag
11.00

Arkiv og Bogbytter åbent
Ingen gudstjeneste
Tirsdagscafé
Gudstjeneste
Fastelavn
Gudstjeneste
Sogneaften
Gudstjeneste

MARTS

d. 1. torsdag
16-18
d. 4. søndag
9.30
d. 12.		 mandag
19.00
				
d. 14.		 onsdag
19.00
				

Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Generalforsamling i
Aasum Idrætsforening
Generalforsamling
Åsum Beboerforening

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 30-32
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk
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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

• Alle bilmærkers værksted
• Personlig service i øjenhøjde

Ring til Palle
Mobil: 22 79 43 74

Ring til Michael
Mobil: 40 52 34 68

johansen biler A/s odense

henovej 8-10 • 5270 odense n • telefon 66 18 95 92 • johansen-biler.dk • ps@johansen-biler.dk

Bedemanden nær dig
BullerupBegravelsesforretning.dk

66 10 85 90
Vinthers Eftf.
Østerbæksvej 72 · 5230 Odense M
Mølleløkken 55 · 5300 Kerteminde
Fjordvej 83 · 5330 Munkebo

Lene Yde

Sygeplejerske og
Exam. Bedemand

21
20

John Yde

Exam. Bedemand
- tidl. Politimand

Virksomheds/Flytning

17
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Kommer bussen snart?
Desværre det har lange udsigter!
Vi har igen fået afslag.
For lige at få alle med, lidt historie. I 2013 og 2015 sendte vi en opfordring til
By- og Kulturforvaltningen, for at få en bybus til byen. Vi anmodede om, at en af
de eksisterende bybusser, som kører til Seden via Vollsmose Alle, en gang i mellem
skulle køre lige ud ad Åsumvej gennem Aasum til Seden. Afslaget dengang var
at bustrafikken i Vollsmose ville bryde sammen, køreplanen med ”omkørsel” ville
blive umulig at planlægge, og skulle FynBus dække vores behov ville det koste
2,5-3,5 mio./år.
Alt sammen argumenter vi fandt noget tyndbenede. Så, den 10.10.2017 sendte vi
sammen med 4 grundejerforeninger fra Åsumvej og Utzon Allé en ny henvendelse.
Hvor vi bl.a. skrev:
”Vi kan forstå at FynBus i deres visionære beregninger vælger Aasum som endestation. Vi må minde om, for dem der ikke kender vores område at Aasum ikke er
endestation, men porten til et område en bydel (Seden/Bullerup) som historisk og
kulturelt altid har hørt sammen med Aasum.
Vi har med Seden fælles, skole- institutioner – indkøb - kirke- og valgområde. Og
en væsentlig del af infrastrukturen går gennem Aasum, hvad de over 15.000 biler
som dagligt ”tonser” gennem byen er et tydeligt bevis på.

Vi kan forstå og beklager dybt, I ikke vælger dialogen, men konsekvent afviser ved
kun at opremse problemer”.”
Og vi slutter af med:
”Vi står uforstående over for, at i en tid hvor politikerne vælger at bruge milliarder
af kroner til en total ombygning af infrastrukturen og busdriften i Odense centrum.
Vælger samme politikere konsekvent at afvise og negligerer et ”yderområdes”
problemer.
Specielt når man tager i betragtning, at det fremsatte ønske ikke væsentligt vil
fordyre busdriften i området. Det er efter vores opfattelse et beskedent krav, at
udnytte det eksisterende bus net bedre; så sammenhængskræften bliver optimal
22

for området. Som eksempel er det for børnefamilier i en ny udstykning som Utzons
Alle, umuligt at få logistikken til at hænge sammen uden 2 biler. Det er en udvikling og et problem, så selv politikere med blikket stift rettet mod Odense centrum
ikke må ignorere”.
Vi fik et venlig svar, men igen en afvisning. I 2020 skal hele rutenettet omlægges,
da letbanen skal indgår. Alt tyder på det bliver svært at få gennemført ændringer
inden da.
I svarskrivelsen nævnes teletaxaordningen, det lyder umiddelbart ikke som en
løsning? Det er et spørgsmål vi må drøfte på generalforsamlingen.
Men busudvalget har ikke tænkt sig at indstille arbejdet, sammen med grundejerforeninger i området vil vi lægge en strategi for det videre arbejde.
Beboerforeningens Busudvalget
Poul & Alex

Det siges at de har fået nye modeller
23

“Smediens Plads ”
Ingen kan være i tvivl om at Aasum er en gammel historisk by. Gadenavne som: Karetmagerstræde – Bødkerstræde - Hjulmagerstræde – Væverstræde – m.m., viser vi
bor i en by med stolte håndværkertraditioner. Et sådan antal er normalt forbeholdt
byer af en vis størrelse! Når en lille flække som Aasum har formået at opkalde næsten alle veje/stræder efter gamle håndværk vidner det om, at her har boet driftige
mennesker med respekt for livet og deres historie.
På en at de få solrige dage vi fik her i sommer, fik vi også et levende bevis på at her
stadig lever familier med denne stærke vilje for traditionen!
Over to dage var jeg, sammen med flere hundrede, inviteret til Aasum Smedie 200
års jubilæum fest. På pladsen foran Rytterskolen havde Gitte & Jens Peder Jensen
sat alle sejl til, for at fejre den meget sjældne begivenhed, at en familie i 200 år har
kunnet drive samme virksomhed. Til stor glæde for eftertiden og folk med hang til
historie, har de fået lavet en flot folder, som fortæller om virksomheden og familien
gennem de 200 år.
Et lille pluk, fortæller: byens gårdmænd var i 1817 på det gamle ”tingsted” (mellem
Damefrisøren og Gurli & Hans Jørgen gård) samlet for at træffe den betydningsfulde
beslutning, at den unge 20 årige smed Hans Johansen fra Fraugde Kærby, måtte slå
sig ned som smed i Aasum. Man besluttede også at tildele han, noget af byens fælles gadejord, så han for egen regning kunne bygge den smedje vi har i dag. Hans
Johansen kunne den gang, ikke forudsige at hans bygningsværk, kom til at blive et
flot vartegn for byen! Som en lille kuriositet, der viser et ord er et ord, blev der først
i 1847 lavet et overdragelsesdokument. Det var nødvendig for, at hans søstersøn
smed Hans Hansen fik formalia i orden, så han retmæssigt kunne overtage Aasum
Smedie.
På trods af at der har været smedie i byen i mange hundrede år, (der er registreret
6 smede på forskellige adresser inden 1817), er smeden forbigået. Ingen gader eller
stræder er opkaldt efter dette ædle håndværk!
Om det er fordi jeg selv er smed og ud af en smedemester familie, må henstå! Men
det ligger lige til højrebenet, nu vi har en anledning, at gøre noget ved den sag!
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Under festlighederne over en pindemad og et glas vin, var vi nogle stykker, der
mente at det var oplagt at pladsen foran den gamle smedie, der ved bænken,
naturligvis må bærer navnet ”Smediens Plads. ”
Den gamle smedie er i dag fredet og ejes af Odense Kommune. Det tætteste vi
kommer en øvrighed her i byen er vores Bylaug. Det var lauget der i 1817 gav
tilladelsen til opførslen af smedien, så må det også være lauget der siger god for
en sådan plads.
Som bekendt har Bylauget stævne sidste torsdag i januar, så under punktet indkommende forslag, vil et ønske om at få opkaldt pladsen foran den gamle smedie,
” Smediens Plads” blive rejst.

Alex Hold
Aasum Bygade 4

L.A. Ring maler ved Aasum Smedje
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Til alle spilleglade børn og forældre
i Åsum
Vi afholder brætspilscafe i Rytterskolen om onsdagen
fra kl. 16 til ca. 17.30
Vi er allerede en lille gruppe, der mødes fast og har et godt netværk både blandt
børn og forældre, men vi har plads til flere, der har lyst til at spille og være en aktiv
del af børne- og forældrenetværket i Åsum.
Ungerne mødes på kryds og tværs og lærer hinanden bedre at kende. Vi voksne
mødes over en kop kaffe og deltager med en hjælpende hånd, hvor der er brug for
lidt spillevejledning.

Der vil være spil på stedet, men alle er velkomne til at byde ind med egne spil.
Hvis der er nogle spørgsmål kan jeg kontaktes på telefon 2016 7007
Med venlig hilsen
Trine, Karetmagerstræde
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Farvel til Åsum
Når jeg pr. 1. februar 2018 overlader mit hus til nye beboere, er det betryggende at
vide, at de i mange år frem vil komme til at bo i Sinnets hus. Så er det som om jeg
ikke helt er flyttet væk fra Åsum!
Det er blevet til godt 22 år, hvilket faktisk er det længste, jeg har boet et sted i hele
mit liv. Jeg ved godt, jeg stadig må betegnes som tilflytter, men i kraft af, at jeg i
mange år var med i Beboerforeningens bestyrelse og også involverede mig i Sognebladet – ja, så føler jeg, at jeg kender Åsum og rigtig mange åsumboere. Desværre
også mange af dem på kirkegården!
Ved at få mulighed for at interviewe nogle af de gamle: Grethe fryseboks, Kirstine
fra Tommestokfabrikken og ved at skrive gårdhistorien om Brejngård og renskrivningen af Hans Eriks erindringer fra et langt liv i Åsum, - ja, så oplever jeg, at jeg
har fået et kendskab, der rækker længere tilbage end til september 1995, hvor jeg
flyttede ind i Væverstræde 6. Via et par flytninger, først til Krogsgård og senere til
Karetmagerstræde, endte jeg igen i Væverstræde, denne gang i nr. 3. Her er det
blevet til 13 år – og nu skal jeg så videre. Min kæreste Peter og jeg har lejet en stor
smuk lejlighed i Henrietteslyst, et gammelt enkesæde, der ligger i Buchwaldsgade
15, tæt på havnen. Og katten flytter med! I er velkomne til at kigge forbi!
Tak til alle for godt naboskab fra Sinnet
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Kommentar til Alex Holds indlæg
om NEF i forrige nummer
Alex Hold skriver i en udmærket redegørelse om NEF bl.a. følgende: Når politikerne
vælger at kaste hele vores gamle el-net monopol op i luften uden at vide, hvor det
lander, bliver det besværligt og medfører mange udfordringer.
Jeg er helt enig! Det hele er et eksempel på, hvorledes en enkel ting som elforsyning kan gøres kompliceret og indviklet at finde ud af. Dette gælder hele elsektoren!
Anden halvdel af 1900tallet var dansk elforsynings guldalder. Fra omkring 1950
overtog nogle få, regionale kraftværker elforsyningen fra hundredvis af små, lokale
elværker ud over landet. Det gav sikker og billig el! I 1970erne var den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen, i lighed med kollegaen Oluf Palme i Sverige,
en stor fortaler for, at Danmark skulle lade kernekraftværker overtage elforsyningen,
indtil han blev banket på plads af Svend Auken fløjen i socialdemokratiet, der gik
ind for sol og vind! Imidlertid kom så Tjernobyl ulykken, hvor et sovjetisk kernekraftværk baseret på dårlig teknologi, sprang i luften. Dette skræmte så befolkningsflertallet, og som Tvind imperiet engang sagde: Hvad skal ind, SOL OG VIND. Man
kan så blot konstatere, at elproduktion i dag er på vej tilbage til teknologien fra før
1950, hvor el igen bliver produceret på et meget stort antal steder som vindmøller
og solfangeranlæg. Mere enkelt at styre tror jeg ikke, at det bliver. Som bekendt er
der også i dag store protester lokalt imod diverse vindmølleparker både til lands og
til vands! Nu nytter det imidlertid ikke at pibe! Det er den pris, der må betales for
fravalget af få regionale kernekraftværker i 1970erne!
Med venlig hilsen
Hans Lohmann Andersen.
Åsumvej 235, 5240 Odense NØ.

29

Aasum Idrætsforening har fået ny
stor sponsor
En af de største underleverandører til det store Facebook byggeri, Mercury
Engeniring, har lejet sig ind i det der tidligere var Aasum Plast og Metal, og de er
faldet pladask for vores lille landsby, som ligger så tæt ved Odense og Tietgenbyen.
Firmaet benytter bl.a. lokal arbejdskraft og har også givet gode ordrer til Aasum
Smedie.
Derfor har Mercury ønsket at blive sponsor for den lokale fodboldblub Aasum IF.
I første omgang et sæt spillertøj til vores 1. hold og økonomisk støtte til klubbens
øvrige aktiviteter.
På længere sigt er der også givet tilsagn om yderligere økonomisk støtte.
På billededet ses Mercurys lokale chef og den stolte formand Preben Schack.
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Åsum Idrætsforening

Fodboldsæsonen efterår 2017 er afsluttet med gode placeringer
til alle hold. Aasums 1. hold har klaret sig flot i serie 2 og sluttede
på
en 5. plads, flot klaret. Aasums 2. hold, som spiller i serie 3, skal i foråret 2018
spille
om at blive der.




Vores nye trænere, Zaki og Liban, har klaret første halvår flot. De har godt i fat i

spillerne
og har god tilslutning på træningsaftnerne. Vi har skrevet ny kontrakt med
dem for foråret 2018.



Vintertræning
foregår i hallen på Mulernes Legatskole hver fredag fra kl. 19 til

21.30.




Superveteranerne har afsluttet sæsonen på græsbanen. Der har desværre været
afbud til kampene, men vi har fået hjælp fra spillere fra Nr. Lyndelse, som
mange

vi skylder
en stor tak for hjælpen, så vi har klaret os flot igennem turneringen. Vi

er blevet enige om at tage en pause i vinterturneringen, men håber, at vi kan være
med igen til næste år.


Vi 
har lavet noget nyt i vinter på Multibanen. Superveteranerne har hyggeligt
samvær
og fodboldspil hver 14. dag, om mandagen i de lige uger. I 2017 er dato
erne d. 27. 11 og d. 11.12., og vi starter igen d. 8. 1.2018 og fremover i lige uger.
Vi 
håber at se mange af de gamle spillere.


Vi har konstateret, at der er åbnet mulighed for, at børn kan
spille brætspil i

Rytterskolen om onsdagen kl. 16.00 til kl. 17.30 i den kommende vinter. Det er
samme
tid, som vi har inviteret børn til fodboldspil på Multibanen, så vi håber på,

at
Aasums børn på denne måde kan lære hinanden at kende, og at de så har lyst
til
at mødes om sommeren på boldbanen.



Gymnastik for damer fortsætter hver tirsdag med rigtig god tilslutning, og Yoga for

damer
fra 18.30 til kl. 20.00 har også mange medlemmer, men der er stadig plads

til nye, så hvis man har lyst til at prøve, hvordan det er, er man velkommen til at
møde op.
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Lancier er også startet i klubhuset. Vi danser en gang om
måneden vinteren igennem. Hvis der er flere, der har lyst til at
være med, kan henvendelse ske til Preben tlf. 20117338.
Foreningen har afholdt det første andespil med pæn tilslutning.

Vi takker vore trofaste sponsorer, som har skænket alle gevinsterne.



Aasums
Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling i klubhuset mandag
d. 
12. marts 2018 kl. 19.00. Dagsorden iflg. Lovene.
Vi takker herved for den store opbakning i 2017 fra medlemmer, tilskuere, sponso
rer og hjælpere.


Vi 
ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Preben
Schack
Formand
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Høstgudstjeneste

Aktiviteter siden sidst

Markedsdag
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Møntergården

Aktiviteter siden sidst
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Adresseliste for Åsum Sogn
Kirkekontoret
Sognepræst, kirkebogsfører,
Ellen Rasmussen
vielses– og begravelsesmyndighed
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
N. H. Ellekilde
Tlf. 6610 9447
Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
ELR@km.dk		
Tlf. 6610 9343
Tirsdag, onsdag, torsdag
NHE@km.dk
og fredag kl. 9 - 13.
tirs. ons. fre. kl. 12 - 13, tors. 17 - 18
					
Graver: Jørgen Jensen
Sognepræst
Tlf. 5134 5541
Lise Marie Ranum
(ikke mandag)
Træffes i sognehuset
aasumgraveren@gmail.com
Mindelundsvej 110 efter aftale
		
Tlf. 2916 6013
Regnskabsfører: Ingrid Olesen
LMR@km.dk
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid43@jubii.dk
Menighedsrådsformand:
		
Inge Burmølle
Organist: Hans Brehm
Staupudevej 10, 5240 Odense NØ
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 3066 0651
Tlf. 2049 8532
burmoellem@gmail.com
HansBrehm42@gmail.com			
		
Beboerforeningen
Beboerforeningens hjemmeside
Formand
www.aasumby.dk
Alex Hold
		
Åsum Bygade 4; 5240 Odense NØ
Idrætsforeningen
AlexHold@live.dk
Tlf. 2222 2282
Formand: Preben Schack
Bylauget
PrebenSchack@privat.dk
Oldermand
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Mogens Burmølle
Tlf. 6610 2423 , 2011 7338
Staupudevej 10, Åsum
Klubhuset tlf. 6610 5522
burmoellem@gmail.com
		
Åsum Sogns
Lokalhistoriske Arkiv
Poul Poulsen		
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 2174 6064
hogppoulsen@gmail.com
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Arkivernes dag

Aktiviteter siden sidst

Johannes Larsen Museum

Spille caféen

