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Præstens ord
Sådan er en præst – da!

Hvordan epidemien ændrede gudstjenesterne og tvang kirkernes
personale til at være omstillingsparate
Præsteklummen skrevet af sognepræst Charlotte Rørdam Kristensen
Det tager 6 ½ års forskerrettet universitetsstudie og derefter en praktisk
uddannelse på pastoralseminariet at blive klar til at kunne søge et embede som præst, hvorefter der skal aflægges en bispeeksamen, før den
teologiske kandidat kan blive præsteviet (ordineret) og kalde sig præst.
Men ikke på noget tidspunkt kan jeg erindre faget ”kamera-tække”. Det
skal en præst ”da bare kunne”!
Jeg læste teologi i København, men tog pastoralseminariet i Århus,
fordi jeg på det tidspunkt var blevet mor og var flyttet tilbage til Fyn. En
morgen, da toget var alt for forsinket, og jeg pga. fraværsregistrering så
mig nødsaget til at koste en taxi fra banegården i Århus, udbrød den
unge søde taxichauffør: ”Hvad skal du dog ved Markuskirken? Du ligner
da ikke en præst!”
Det kan være både godt, men også rigtig skidt altid at skulle stå til
måls for ”10-sekundersreglen” og bruge de første minutter på at overbevise øjnene, der ser, om noget andet end en gængs opfattelse af en
”præstefremtræden”. Det er hverken første eller sidste gang, jeg har oplevet den kommentar, men efter jeg er kommet på den anden side af de
40 år, ligner jeg øjensynligt mere en præst end tidligere. Jeg oplever i alt
fald ikke længere den samme forundring – slet ikke efter ”corona-vægten” er gået opad – og dog:
Min oplevelse er, at rigtig mange stadigvæk forbinder en præst med
én med store armbevægelser, kameratække og en evig parathed til at
debattere ét eller andet på tv. Sådan er jeg bare ikke. Jeg har altid tænkt
ved mig selv, at jeg er sådan en ”hverdagspræst”, og skulle det ske, at
selveste dronningen gjorde sit indtog i kirken, ville der sikkert være en
kollega, der beredvilligt trådte til med festivitas og de store armbevægelser.
Under ”lockdown” sidste år var vi præster ikke hjemsendt, men derimod sendt i venteposition og samtidig tilstede i en tid, hvor alting var under konstant forandring. Jeg
husker det faktisk som en hård tid, hvor alt skulle nytænkes,
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og intet var, som ”det plejer”. Det sværeste var den pludseligt opståede
forventning om, at kirken skulle gå live eller i det mindste ”gå på optagelse”, nu vi skulle ”mødes hver for sig”:
Jeg lagde ud med ”at lege radio” og optage ”Mariæ Bebudelse” som en
lydfil til ”Seden og Åsum sogne” på Facebook. Min præstekollega er nemlig mere autentisk på det felt og har netop ”tv-tække” med erfaring fra
programmet ”De unge præster”, så det måtte være hans lod. Men da det
kom til nedlukning i påsken – nærmest for første gang i kirkens historie,
var der ingen vej udenom:
Jeg mødte meget, meget velforberedt op i Åsum Kirke med fuld
krigsmaling uden den mindste forstand på, hvordan det ville være at stå
foran et professionelt kamerahold, som var hyret ind til lejligheden. Jeg
var bævende nervøs og totalt gennemvædet af sved, da vi endelig nåede
til min optræden hen på eftermiddagen. Makeuppen hang mildest talt
så langt nede på kinderne, at min søn efterfølgende spurgte, om jeg da
havde løbet et marathon i præstekjole lige inden optagelsen for at være
mere frisk?

Efter min første mere eller mindre heldige ”optræden” gjorde jeg op med
mig selv, at hvis jeg skulle holde til at være ”corona-præst”, måtte jeg
gøre det til ”mit eget” eller nærmere ”vores eget” og adspurgte kirkens
personale, om de ville medvirke, således vi blev et team – et ”Team
Lockdown”. Jeg er Åsum og Sedens kirkers personale evig taknemmelig for deres omstillingsparathed og gå-på-mod!
Heldigvis var min præstekollega Anders og jeg enige om
at kalde optagelserne for ”refleksioner” og forsøge at række
ud til et bredere publikum fremfor at livestreame egentlige
gudstjenester. At lægge noget kirkeligt op på Facebook med
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forventning om et bredt publikum (eller bare i det mindste et publikum)
kræver at fatte sig i korthed og gå lige på og hårdt med budskabet.
Udover at være organist er Hans Brehm også den fødte lejlighedspianist og nok den mest omstillingsparate af os alle sammen, der beredvilligt har delt ud af inspiration og ideer til hver gang. ”Team Lockdown”
valgte at indramme refleksionerne med sang og musik inspireret af den
store ”håbs-musikant” Philip Faber – ofte med gæsteoptræden af bjergtagende Caroline Veppler på tværfløjte.  

Til hver optagelse har der været en drejebog. I begyndelsen
blev optagelsen til med håndholdt Iphone på en selfiestang og efterfølgende mig som ikke-autodidakt klipper
og programmet ”IMovie”. Siden er der indkøbt et rigtigt
kamera, og vores kameramand, Mathias har overtaget
mine prøvelser med at redigere lyd, men dogmefilmspræget
5

hænger ved. Selv til Store Bededagsoptagelserne 2021 kan man søge
og finde ”de 5 fejl” i kulissen, selvom vi med tiden er blevet bedre til at gå
”kulisserne” (kirken) igennem inden. Ved første optagelse havde vi glemt
at fjerne et par meget synlige sikkerhedssko.

Det er ikke sikkert, jeg nogensinde lærer at ”flirte med kameraet”, måske
det slet ikke ligger i mit væsens natur? Men behøver jeg egentlig det som
præst? Alt i alt synes jeg, at ”Team Lockdown” har klaret udfordringen
ganske godt. ”Mennesket er ikke skabt til at være ene” # ”sammen er vi
stærkere!” #”livet leves i relationer”# Guds nåde, fred og velsignelse til
alle!

Indridset stjerne i teglsten i Åsum Kirkes vestgavls bagmur
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Gudstjenester 20. juni – 5. september 2021
JUNI		

SEDEN

ÅSUM

Søndag 20. 3. s.e.trin.
Søndag 27. 4. s.e.trin.

Ingen		
kl. 9.30 ANSA

kl. 9.30 IBA
kl. 11.00 ANSA

JULI		

SEDEN

ÅSUM

Søndag 4.
Søndag 11.
Søndag 18.
Søndag 25.

kl. 11.00 ANSA
kl. 9.30 CRK
Ingen		
kl. 9.30 IBA

Ingen
kl. 11.00
kl. 9.30 IBA
Ingen

SEDEN

ÅSUM

5. s.e.trin.
6. s.e.trin.
7. s.e.trin.
8. s.e.trin.

AUGUST		

Søndag 1. 9. s.e.trin.
Ingen		
Søndag 8. 10. s.e.trin.
kl. 11.00 ANSA
Lørdag 14.				
KONFIRMATION ANSA
Søndag 15. 11. s.e.trin.
Søndag 22. 12. s.e.trin.
kl. 9.30 CRK
Søndag 29. 13. s.e.trin.
kl. 11.00 ANSA

kl. 11.00 ANSA
Ingen
KONFIRMATION CRK
Ingen
kl. 11.00 CRK
Ingen

SEPTEMBER		SEDEN

ÅSUM

Søndag 5.

kl. 11.00 CRK

14. s.e.trin.

kl.

9.30 CRK

CRK
Charlotte Rørdam Kristensen
ANSA Anders Skaanning Andersen
IBA
Ina Balle Aagaard
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Siden sidst i Åsum
Døbte
27. marts 2021
24. april 2021

Ellie Fønss
Laura Illum Henningsen

Ny bænk i vores skov står klar, så det er slut med splinter bagi.
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Nyt fra Menighedsrådet
Bøgen er sprunget ud, og haverne i Åsum står flotte med dejlige forårsblomster.
Graver Anette Larsen har haft en travl tid med at få kirkegården beplantet med dejlige forårsblomster, og lige om lidt bliver de udskiftet med
sommerblomster.
I det tidlige forår har Anette sammen med gartner Ib Ellegaard fået fældet en stor taks, som stod på nordsiden af kirkegården, ligesom de har
beskåret buske, som var blevet rigeligt høje. Gelænderet på den lille kirkesti er slidt op, og der vil hurtigst muligt komme et nyt gelænder op, så
vi igen kan gå sikkert på kirkestien ned til Kirkestræde. Tak til Anette for
det store arbejde, hun udfører, for at vi til alle tider har en flot kirkegård.
Menighedsrådet arbejder stadig på lavt blus, selv om det lysner forude.
Så længe der er begrænset mulighed for forsamlinger indendørs, og vi
endnu ikke kender, hvornår de ophæves, ruller vi kun arrangementer
ud, der kan afholdes udendørs. Det betyder, at vi er udfordret af vind
og vejr. Derfor vil der kun blive få arrangementer, der først annonceres
i sidste øjeblik. Så hold godt øje med vores opslagskasser ved Rytterskolen og ved kirken. Samtidig vil vi annoncere eventuelle arrangementer via
mail til dem, som modtager sognebladet og er tilmeldt mailliste. Vi håber,
at vi er tilbage med annoncering i sognebladet ved næste udgivelse i
eftersommeren.
God sommer til alle.
Åsum Menighedsråd
Inge Burmølle
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SKT. HANS AFTEN
Onsdag den 23.06.21
Kom til Skt. Hans bål
I år er fællesspisningen tilbage igen dog uden salatbar.
Programmet for aftenen er følgende:
Kl. 18.00: Fællesspisning ved Rytterskolen i telte.
	Medbring kød eller andet til grillen samt diverse tilbehør.
(Ingen salatbar i år)
Husk også bestik og grillredskaber.
Der er salg af øl/vand/vin - Al drikkelse bør købes på pladsen.
Kl. 20.00:
Kl. 20.15:

Båltale
Bålet tændes ved Hans Jørgen (kanopladsen).

Alle er velkomne - og venner og familie.
Praktiske hjælpere – Sankthansaften
Beboerforeningen søger igen i år hjælpere til følgende opgaver:
- opsætning af telte m.m. tirsdag kl. 16.30
- nedtagning af telte torsdag.
Skriv eller ring til Bente Knudsen
bentebknudsen@gmail.com - Tlf. 22 56 44 51
mvh Åsum Sogns Beboerforening
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Åsum Open 2021

Så er det tid til årets petanqueturnering!
Deltag i en hyggelig dag med spil, grin og spisning, samt mulighed for at
lære din nabo bedre at kende.
Åsums helt egen petanqueturnering ”Aasum Open” løber af stablen
lørdag den 14.08.2021 kl. 13.00
Vi starter turneringen kl. 13.30 og afslutter med at tænde op i grillen.
Medbring mad, service og godt humør.
Kolde øl og sodavand kan købes hele dagen til rimelige priser.
Pris: voksne kr. 25 - børn gratis.
Turneringen foregår på den nye flotte petanquebane på
Åsum Idrætsforenings anlæg.
Ses vi?
Åsum Sogns Beboerforening
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Aasum Bylaugs 
generalforsamling 28. januar 2021
Generalforsamlingen blev aflyst i år grundet corona. I det følgende kan man
i redigeret form læse oldermandens beretning og det væsentligste af andre
punkter, der skulle have været med på mødet.
Mindeord:
- Bent Misser Andersen død 21.02. 2020. 79 år gammel. Han boede i
Væverstræde på Bækskov. Bent har ikke deltaget i bylaugsmøderne.
- Poul Oskar Hansen død 14.05. 2020. I sognebladet nr. 77 kan man
læse en større artikel om hans liv og kunstneriske karriere. P.O., som
han kaldtes i daglig tale, har deltaget i bylaugsmøderne.
- Niels Peder Nielsen død 19.10. 2020. Han blev 99 år. Han var landmand i Rågelund på gården lige efter Aasum Smedje på Rågelundvej.
Niels Peder Nielsen har så vidt vides ikke deltaget i bylaugsmøderne.
Æret være deres minde.
Udvalgets beretning ved oldermanden:
Nye tilflyttere:
- Aasum Bygade 16, st. (den gl. tommestokfabrik lejebolig)
- Kirkestræde 1: Liv og Nicklas (det tidligere Aasum Bygade 7 eller
”Barløses hus”)
De har fået vores nye ”Velkommen til Aasum – et aktivt lokalsamfund” +
Aasumbogen + 1 fl. Aasumvin.
Vedligeholdelse af arealerne:
Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne
er efter vor mening passet tilfredsstillende.
Aasumgårds Allé: Alléen står pænt. Der er taget kontakt til stadsgartneren om en stor gren, der er knækket af det store træ, der står til venstre,
når man kører ind på Aasumgaards Alle’ fra Aasum Bygade. Grenen
er fjernet.
Sprøjtehuset: Sprøjtehusgruppen Gert Kingo, John Nielsen,
Bjarne Boller og Mogens Burmølle har gennem året været
samlet i Aasum Gl. Smedje hver torsdag for at sætte den gamle
sprøjte i stand. Tak for indsatsen. Vi har fået lov af Sinnet Bunde,
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formand for Den Gamle Smedje, til at være i smedjen. Der mangler ikke
meget, før sprøjten er renoveret.
Sprøjtehuset er blevet kalket indvendigt af Chrisiong. Tusind tak for
det. Endvidere har John Nielsen skiftet nogle tagsten på huset. Loftet
indvendigt har han også sørget for at renovere.
Anlæg overfor kirken: Anlægget tager sig pænt ud, og naturlegepladsen
falder godt ind. Træerne, der står ud til Ryttervejen, blev beskåret ud til
vejen. Træerne i Fichstræde er også blevet beskåret.
Bystævnet: Det står pænt. Der er blevet opsat en ny bænk og skraldespand ud til stien (Ryttervejen).
Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade: Arealet tager sig
godt ud.
Aasum by: Hjulmandsstræde. Hjulmagerens hus (”Baltzers ejendom”) er
som nævnt sidste år blevet revet ned. Der er nu sået græs og ryddet op,
det ser nydeligt ud.
Staupudevej: Der er taget kontakt til stadsgartneren om fortovet efter
det gamle forsamlingshus og op til Karsten Schmidt. Græsset bedes
stoppet, inden det går ud på fortovet. Det er nu fjernet.
Aasum sogneblad: Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på
den måde vedbliver det at være interessant.
Aasum sogns hjemmeside: Der er lagt oplysninger om Bylauget ind på
hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.
Aasum Sogns Beboerforening: Poul Poulsen har bedt om at slå et slag
for, at I meddeler, når der er nye naboer/solgt et hus, gerne på mail til
aasumby@gmail.com
Byen rundt:
Smedens Plads/Aasum gl. smedie: Der blev afholdt en kunstauktion
i efteråret. Auktionen gik godt og indbragte et pænt overskud. Grundet
coronaen blev auktionen flyttet til Havnens Gourmet. Alle effekterne blev
sponsoreret.
Aasum Kirke: Er blevet kalket indvendig, og der er blevet sat ledlys op.
Den er blevet flot.
Markedsdagen: Aflyst grundet corona.
Der har ikke været så stor aktivitet i byen, som der plejer
at være. Det skyldes coronaen. Lad os håbe, det snart er
ovre.
Hvis I har noget at sige til beretningen, er I velkomne til at
sende en mail på adressen burmoellem@gmail.com
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Forelæggelse af regnskab ved oldermanden:
Formue pr. 01.01.2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 75,219,72
- årets udgifter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 6.811,40
Formue pr. 31.12.2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 68.408,32
Formuen består af:
Indestående på bankkonto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 68.408,32
Regnskabet er d. 19.01.2021 gennemgået og fundet i orden.
Intet at bemærke.
Erling Larsen

Nicolai Thingård Jacobsen

Hvis I har noget at sige til regnskabet, er I velkomne til at sende en mail
på adressen burmoellem@gmail.com
Valg af udvalgsmedlemmer:
I år er følgende på valg:
Klaus Nørgaard Nielsen
Claus Vinther Vennekilde
Martin Bergholdt
Alle villige til genvalg og fortsætter i 2021.
Grundet corona vil ovennævnte komme på valg i 2022.
Valg af revisorer:
Begge revisorer er afgående: Nicolai Thinggård Jacobsen
Erling Larsen
Begge er villige til genvalg og fortsætter i 2021.
Grundet corona vil ovennævnte komme på valg i 2022.
Eventuelt.
Såfremt du har noget at sige under eventuelt, så er du velkommen til at
skrive til mig på min mailadresse burmoellem@gmail.com
Det vil komme med næste år ved generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Mogens Burmølle
Oldermand
Godt nytår til alle.
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HUSK
Markedsdag
Sæt allerede nu X i kalenderen
Den 25. september 2020 afholdes markedsdag
Info ang. dagens arrangement vil blive meldt ud senere på sæsonen
mvh
Åsum Sogns Beboerforening
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Aasum Open

Skal du have pokalen med hjem i år?

Deltag i en hyggelig dag med spil, grin og spisning, samt mulighed for at lære din

Aasums helt egen petanqueturneringen ”Aasum Open” løber af stablen Lørdag

Vi starter turneringen kl. 13.30 og afslutter med at tænde op i g

Medbring mad, service og godt humør.
Kolde Øl og Sodavand kan købes hele dagen til rimelige prise
Pris: voksne kr. 25,- børn gratis.
Turneringen forgår ved petanquebanen på Fichsstræde.
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A/S

Ny samarbejds

men hele holdet
bag - er det samme...
Vi ses til personlig service i øjenhøjde til fair fynske priser!
Alle bilmærkers
værksted
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Henovej 8 · 5270 Odense N · Tlf. 66 18 95 92 · ps@johansen-biler.dk
Palle Søderholm 22 79 43 74 · Michael Søderholm 40 52 34 68
Åbningstider: Mandag-fredag 7.30-17.30. Lørdag-søndag efter aftale.
Klik ind på www.johansen-biler.dk - Service og reparation af alle bilmærker

Køb og salg af
nyere brugte biler

Virksomheds/Flytning

17
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn
JUNI
d. 3. torsdag
d. 6.
søndag
d. 13. mandag
d. 20.
søndag
d. 23.
onsdag
			
d. 27.
søndag

JULI

16-18
9.30
11.00
9.30
18.0020.00
11.00

Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Skt. Hans fest
Skt. Hans bål
Gudstjeneste

d.
d.
d.
d.

4.
11.
18.
25.

søndag		Ingen gudstjeneste
søndag
11.00
Gudstjeneste
søndag
9.30
Gudstjeneste
søndag		Ingen gudstjeneste

s.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

1.
5.
8.
14.
14.
15.
22.
29.

søndag
11.00
Gudstjeneste
torsdag
16-18
Arkiv og Bogbytter åbent
søndag		
Ingen gudstjeneste
lørdag
Konfirmation
lørdag
13.00
Aasum Open – Petanque
søndag		Ingen gudstjeneste
søndag
11.00
Gudstjeneste		
søndag		Ingen gudstjeneste

AUGUST
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SEPTEMBER
d. 2.
d. 5.

torsdag
søndag

16-18
11.00

Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 28 - 29
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12, men lukket i juli måned.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk

På Rytterskolen findes denne fødselsattest:
Hanc Scolam, Hujusq ad instar Ducentas Quadraginta in Circulis ad perpetuo alendas duodecem Cohortes Equestris, a institutis, fundavi
Denne skole og 240 andre som denne har VI FREDERIK DEN FJERDE af
Guds nåde konge af Danmark og Norge, de Venders og Gothers etc. i
året 1721 ladet opføre i de distrikter, som af OS er oprettet til stadig at
underholde 12 ryttereskadroner.
Halvtredsindstyve Aar GUD har DU mig opholdet. At Sygdom Kriig og
Pest mig intet ondt har voldet. Thi yder ieg min Tack, og breder ud
DIT Navn. Og bygger Skoler op, de Fattige til Gavn. GUD lad
i dette Værck DIN Naades Fylde kende! Lad denne min
Fundatz bestaa til Verdens Ende! Lad altid paa min Stool,
een findes af min Ætt Som meener DIG MIN GUD! og DISSE
SKOLER rætt.
19

Tlf.: 6614 4006



www.havnensgourmet.dk

Her er der plads til

din
annonce

Ryttervejen 19 Åsum
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006











www.havnensgourmet.dk





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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Nyt fra trafikudvalget
Vi forsøger fortsat at holde gang i en dialog med Odense Kommune om
det, vi mener er ”hængepartier” i forbindelse med regulering af trafikken
i Åsum. Den 7/2 2021 sendte vi et brev til den ansvarlige rådmand og
vores kontakt i kommunen med følgende ordlyd:
”Gennem de par år, der er gået siden trafiksaneringen i Åsum blev
gennemført, kan vi konstatere, at hastigheden gennem byen de fleste
steder opleves som (betydeligt) lavere, og det er vi naturligvis rigtig godt
tilfredse med. For Staupudevejs vedkommende er det dog ikke så udtalt,
da der, som vi har påpeget fra starten, er for langt mellem 2 af bumpene,
og vi savner fortsat en forhøjelse af det gamle bump, hvorom I i en mail i
oktober 2018 skrev til os, at om alt gik vel, ville det blive forhøjet til et 40
km bump det følgende forår (2019!), når der igen kunne lægges asfalt.
Siden blev det ændret til, at det kunne ske, når vejen skulle have ny belægning. Nu bliver det snart forår igen (2021!), og Staupudevej trænger
vist i høj grad til ny belægning, så vidt vi kan se. Var det muligt, om der nu
kunne ske noget her i det nye finansår?
Hastigheden på Staupudevej er stadigvæk for høj, hvilket også resulterer i flere små sammenstød i krydset Snedkerstræde/ Staupudevej.
Bilister, der svinger til venstre ad Snedkerstræde bliver påkørt bagfra.
Tidligere har der været planer om at lave forbud mod venstresving
ved Staupudevejs udkørsel på Nyborgvej. Det vil begrænse trafikken på
den smalle og usikre Staupudevej.
Hvad angår trafikmængden, har der trods tiltagene, herunder skiltningen på Åsumvej, ikke været nogen mærkbar nedgang om nogen overhovedet.
Det peger på et overordnet infrastrukturproblem mellem ring 2 og 3.
Alt for meget gennemgående trafik benytter, hvad man kunne kalde ring
2 ½, hvor de relativt små veje gennem Åsum indgår, og det gælder bl.a.
det lille Snedkerstræde!
Utzonparken er snart færdigbygget, og der skal bygges store boligområder ved Bullerup/Agedrup. Det vil medføre en del trafik til og fra
disse områder, og en stor del af denne vil gå gennem Åsum, og
det kommer så oven i den i forvejen store trafikmængde. Har I
gjort jer nogen overvejelser om dette?
Endelig kan vi bemærke, at selvom minirundkørslen på Åsum
Bygade er tegnet flot op, og der egentlig ikke burde være no22

get at tage fejl af, kører mange fortsat ikke i den efter færdselsreglerne,
og det medfører farlige situationer og fra tid til anden væltede cyklister
og dermed potentiel risiko for alvorligere ulykker. Hvis der ikke kan findes en anden og bedre løsning, skulle politiet måske i en periode holde
den lidt under opsyn. Det er formentlig nogle af de samme trafikanter,
der lige ”skal lære det” med ekstrabidrag til statskassen i form af bøder.
Svinget Åsum Bygade/Snedkerstræde køres der også fortsat lige
rigeligt raskt rundt i på trods af bumpet kort efter. Det har resulteret i
adskillige uheld, heldigvis uden den store personskade. Etablering af en
form for kant eller lign. ville være på sin plads.”
Efter at have rykket for det fik vi et svar den 18. marts. Udover lidt generel tale om trafikpolitik i Odense Kommune var svaret kort fortalt:
Der er ”løbende fokus” på Staupudevej, og der har også været intentioner om at få set nærmere på de rejste problemer, ”men udviklingen og
prioriteringen har gjort, at andre tiltag kom før, og der planlægges ikke
lige nu på yderligere tiltag i Åsum”.
Endvidere forventes det at trafikmængden også i Åsum vil stige som
følge af byudviklingen i Odense NØ, men øget trafik er generelt ”et vilkår
som en del af udviklingen”.
Den tyggede vi så lidt på og svarede, idet vi henviste til vores første
brev, at vi var generelt enige i, at meget/stigende trafik i vores samfund
er et vilkår, MEN:
At vi overordnet set synes, at det er rimeligt, at der ligesom i Odense
by også i Åsum skal arbejdes på, at gennemkørende trafik ikke skal smutte gennem byen, men blive ude på de store veje. Hvad Åsum angår ring
2 og 3 samt Nyborgvej og Kertemindevej. Måske mangler der veje.
Vi nævnte igen forhøjelsen af det ”gamle bump” på Staupudevej som
det, der mangler for at gøre de hastighedsdæmpende foranstaltninger
færdige, og at minirundkørslen og svinget Åsum Bygade/Snedkerstræde
var steder, hvor der opstod farlige situationer.
Det er så der, vi er lige nu.
På trafikudvalgets vegne
Poul Poulsen og Kai Teilmann
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Rytterskolerne fylder 300 år

Den 28. marts i år var det rytterskolernes 300-årsfødselsdag, og her
i Åsum har vi jo en af slagsen. Det var på denne dato i 1721, at kong
Frederik IV underskrev en instruks om, at der skulle opføres 240 skoler
for landbefolkningens børn på krongodset rundtom i landet. Krongodset
var inddelt i rytterdistrikter, som skulle levere ryttere til landets forsvar.
Derfor opstod navnet ”rytterskoler”, selvom skolerne som sådan intet
havde med ridning og ryttere at gøre.
Alle skolerne blev opført efter samme grundplan og arkitektur med
indgangsdøren i midten. Til højre var skolestuen og en stald til lærerens
husdyr. Til venstre var lærerens bolig. Over indgangen blev der sat en
sandstenstavle med et vers, der gav baggrunden for skolernes opførelse,
og hvem der stod bag. Skolerne blev så opført i perioden 1722-1729,
således også Åsum Rytterskole. Gennem resten af 1700-tallet stod de
kongelige skoler stort set uændrede, men fra starten af 1800-tallet steg
befolkningstallet og dermed også børnetallet kraftigt. Skolelove fra 1814
og 1856 stillede krav om, at både lærerboligen og skolestuen fik en
bestemt størrelse i forhold til børnetallet. Derfor har kun meget få
rytterskoler bevaret de ydre mål. Langt de fleste er blevet udvidet
ved forlængelse i den ene eller begge ender, og der blev lavet
værelser ovenpå. Det gælder også for rytterskolen i Åsum.
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Efterhånden som vi op gennem 1900-tallet fik den skole, som vi kender i
dag, blev der bygget nye store skoler, og de oprindelige rytterskoler blev
nedlagt.
Rytterskolen i Åsum fungerede som skole indtil 1959. Skolens sidste
lærer hed S. B. Andersen og huskes formentlig af nogle af sognebladets
ældste læsere. I dag fungerer Åsum Rytterskole som en slags sognehus
og ejes af kirken/menighedsrådet.
(En mere udførlig gennemgang af dette emne generelt kan læses i Kristelig Dagblads kronik 27. marts 2021, og specielt for Åsum Rytterskole i
Svend Frederiksens bog ”Aasum – Træk af sognets historie” samt i materiale, som Åsum lokalarkiv ligger inde med)
kt

Rytterskolen anno 1948
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Svundne tider
På opfordring fra Hanne Lind Thomsen bringer vi et erindringsglimt af Hans
Lohmann. Teksten stammer fra Facebook. Hans Lohmann voksede op i Rytterskolen, hvor hans fader var lærer.
Apropos MINDER: I en CORONA TID med masser af tid i arresten (hjemmet) bobler MINDER fra en længst forsvunden tid op! Nogle er egentlig
ret morsomme og derfor velegnet til at dele på FACEBOOK!
For 80 år siden var det gamle landsbysamfund i ÅSUM endnu fuldt
intakt! Årets to største fester i FORSAMLINGSHUSET var HØSTFESTEN og
SKOLEJULETRÆET 4. JULEDAG! Ved Høstfesten, hvor hele sognet mødtes
med medbragt mad og ØL OG SNAPS AD LIBITUM blev der gået til sagerne, dog først efter at SOGNEPRÆSTEN ELLER DEGNEN havde sagt nogle
bevingede ord!! Præsten i SEDEN-ÅSUM var fra 1933 til 1943 POUL PRIP!
(Jeg har derfor en teori om, at forfatteren MORTEN KORCH, som i een af
sine bøger/film fra samme tid har en PASTOR PRIP med i handlingen, har
tyvstjålet navnet fra SEDEN-ÅSUM pastorat! Der var dengang ofte gudstjenester kl. 14 om søndagen! Traditionen var så, at PRIP OG OFTE HANS
HUSTRU fik eftermiddagskaffe hos mine forældre efter gudstjenesten!
Mine søskende og jeg var så undertiden nogle ivrigt lyttende baggrundsfigurer til de voksnes samtale!!
Jeg husker KRYSTALKLART, at præstefruen engang efter en nys overstået
HØSTFEST sagde til min mor: TÆNK DEM, FRU ANDERSEN JEG HAVDE
( navnet på et medlem af menigheden) ved min anden side, og henne
i festen stirrede han stift på mig og gav mig derpå et ordentlig KLASK
BAGI!! Hvorpå hun var ved at flække af grin!! Jeg fornemmede ingen BAD
FEELINGS overfor vedkommende medlem af menigheden!! Hun var så
klog på livet, at hun vidste, at enkelte mænd efter for mange snapse har
sværere ved at styre vildhestene end andre! Ingen MEE TOO efter 20 år
her!!
Iøvrigt var gerningsmanden en særdeles agtet borger i ÅSUM,
der bl. a. var vokset med sin virksomhed (agurkeproduktion).
Omkring 1939-40 blev i ÅSUM FORSAMLINGSHUS afholdt en
kæmpe støtteaften, hvor der blev indsamlet penge til støtte
for FINLAND, der sidst i 1939 var blevet angrebet af JOSEF
STALINS SOVJETUNIONEN ! Jeg kan huske, at min far, der var
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involveret i arrangementet, dagen efter fortalte, at vedkommende havde
doneret 1.500 kr. Og det var mange penge i 1939! Iøvrigt var han også
medlem af SKOLEKOMMISSIONEN, der hvert år blev bespist af mine
forældre ved den årlige eksamen i et forlænget frikvarter! Imens gik vi
elever og vurderede de forskellige kommissionsmedlemmers biler på
legepladsen! FLAGSKIBET var, indiskutabelt, vedkommendes store CHEVROLET af nyeste årgang!
Modpolen var en mindre gårdejers såre beskedne RENAULT fra sidst i
tyverne! Ved en skoleudflugt til SVANNINGE BAKKER, hvor der foruden
en bus også var involveret forældrebiler, måtte RENAULTEN afgå fra
ÅSUM RYTTERSKOLE et kvarter før de øvrige biler p.g.a. dens lidt ringe
fartformåen! De ældste elever navngav den derfor PEDER SKRAM efter
den danske flådes ældste panserskib, der ved flådemanøvrer måtte afgå
fra HOLMEN i KØBENHAVN for at være rettidig fremme, når manøvrerne
foregik langt borte! Ja, minderne har man da stadig lov at have!!

Chevrolet Master Deluxe 1939
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Aasum Idrætsforening
Efter at have været total nedlukket pga. corona er vi så småt i gang
igen. Vi fik lov til at starte med fodboldtræning i uge 15, stadigvæk med
restriktioner. Vi måtte ikke være på græsbanerne, så for seniorerne blev
det med løbeture på landevejen og en enkelt træningsdag på en lånt
græsplæne. Vi lejede os flere gange ind på Hjallese kunstgræsbane til
træningskampe. Det måtte vi godt, men kunne dog ikke benytte omklædningsfaciliteterne. Senere blev turneringen startet for seniorer og
superveteraner – dog uden brug af klubhus og omklædningsrum.
Vi har dog nu, iflg. information fra Odense Kommune d. 6. maj.2021, fået
lov til kortere ophold i omklædningsrum for få personer ad gangen, men
må stadigvæk ikke tage bad. Øvrige klublokaler er stadig lukket.
Fodbold
Følgende hjemmekampe i juni måned:
Serie 3. Fredag d. 11. juni
kl. 18.45:
Serie 4. Mandag d. 14. juni kl. 18.45:

Aasum - Kildemosen
Aasum - Chang

De to seniorhold ligger fint placeret i toppen af deres rækker. Vi er glade
for at vi ikke har mistet spillere efter Corona nedlukning. Tværtimod har
vi fået flere nye medlemmer. Vi har nu 27 Seniorspillere.
Superveteraner
Tirsdag d. 1. juni
Tirsdag d. 15. juni
Tirsdag d. 22. juni

kl. 19.00:
kl. 19.00:
kl. 19.00:

Aasum - B.1909
Aasum - Gislev
Aasum - Højby

Superveteranerne deler rækkens første plads med Agedrup.
Gymnastik og yoga
Afdelingen blev lukket helt ned lige før jul, og vi håber, at alt er frit, til vi
starter igen d. 31. august 2021. Herom mere i næste blad og på mail til
tidligere medlemmer.
I den kommende sæson er Kirsten Marcussen igen leder af
begge hold.
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Lanciersammenkomster blev ikke mulig i sæsonen 20-21, så vi håber at
kunne mødes til lancier og hyggeligt samvær i den sæson, der starter i
oktober 2021.
Petanquebaner på sportspladsen må benyttes af alle. Vi håber at Beboerforeningen vil afvikle Aasum Open, som de plejer, og indtil da er det frit
at træne på banen, og det er kun to personer, der skal til for at spille en
kamp.
Børneafdelingen
Trine Lykke vil give besked til medlemmerne med ny dato for opstart, så
snart det er muligt at være både inde i klubhuset og ude på sportspladsen, Morten vil igen være på pladsen om tirsdagen for at træne fodbold
med ungerne. Nye medlemmer kan kontakte Trine for at høre om tider
for klubmøder.
Så sent som i dag d. 6. maj har vi fået besked fra Odense Kommune, at
klubhuset ikke må åbnes.
Aasum Idrætsforening
Preben Schack
Formand

Morten træner glade og våde drenge – forhåbentligt snart
igen
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Aasum Idrætsforening
Ryttervejen 21
5240 Odense NØ

Ungdomsafdeling:
Trine Lykke
Telefon: 2016 7007

Formand:
Preben Schack
Telefon: 2011 7338

Børn- og ungefodbold:
Morten Winther Pedersen
Telefon: 5353 7081

Senior afdeling:
Preben Schack
Telefon.2011 7338

Gymnastik og Yoga:
Henny Schack
Telefon: 2920 7623

Oldboys afdeling:
Preben Schack
Telefon: 2011 7338
Hasse Frimodt
Telefon: 9192 2709
Allerede dagen efter skraldedag, man undres
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Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9447
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
kl. 9-13
ELR@km.dk

Organist
Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 2049 8532
HansBrehm42@gmail.com
Beboerforeningen
Formand: Alex Hold
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ
Tlf. 2222 2282
AlexHold@live.dk

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses- og begravelsesmyndighed
Anders Skaanning Andersen
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ
tlf. 3012 5562
ansa@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter
aftale.

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk
Idrætsforeningen
Formand: Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 2423, 2011 7338
Klubhuset tlf. 6610 5522
PrebenSchack@privat.dk

Sognepræst
Charlotte Rørdam Kristensen
tlf. 2916 6013
crk@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter
aftale.

Åsum Sogns lokalhistoriske arkiv
Poul Poulsen
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 2174 6064
aasumby@gmail.com

Menighedsrådsformand
Inge Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 3066 0651
burmoellem@gmail.com

Aasum Gamle Smedje
Formand: Sinnet Bunde
Buchwaldsgade 15, st.tv. 5000 Od C
Tlf. 4118 6081
Sinnet.Bunde@mail.dk

Graver
Anette Larsen
tlf. 5134 5541
(ikke mandag)
aasumgraveren@gmail.com

Bylauget
Oldermand: Mogens Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 2136 6589
burmoellem@gmail.com

Regnskabsfører
Ingrid Olesen
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid43@jubii.dk
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Aktiviteter siden sidst

Skraldedag
Rengøring af legeplads
Kanoisøsætning

