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Præstens ord
Naturen er mere eller mindre over det hele. Her i sognet skal man i alt
fald blot kigge ud ad vinduet for at få øje på noget af den, og medmindre
man bor midt i en af de allerstørste byer i verden, så vil det være tilfældet over det hele jorden.
Den har en helt afgørende indflydelse på stort set alle aspekter af vores liv, lige fra de helt basale behov for føde til eksistentielle og æstetiske
oplevelser og erfaringer af livet.
Debatten om natur og klima fylder da også så meget, at den endda
har formået at holde sig i toppen af mediestrømmen midt i en pandemi,
og debatten om de to ting er endda gået i symbiose i flere tilfælde. Både
omkring de målbare effekter ved reduceret fly- og biltrafik til billeder
af rådyr, der færdes i centrum af europæiske storbyer ved højlys dag,
imens indbyggerne var i karantæne i deres lejligheder.
Herhjemme er der også kommet et fornyet fokus på vores egen nære
natur i og med, at folk ikke har kunnet rejse og således være ”tvunget” til
at opleve de hjemlige danske forhold udenfor deres eget postnummer.
Og så er det jo oplagt at spørge, hvorfor fylder naturen så lidt i kirken?
Der er næppe noget mere relevant tidspunkt at tage spørgsmålet op
end her i høsttiden. For det første er høsten nok der, hvor menneskets
afhængighed af naturen står allermest klart, men det er også her, hvor
svaret på spørgsmålet måske sniger sig mest tydeligt ind.
For kirken har alle dage fejret høstfester. Selv nu om dage hvor det er
i en langt mere nedskaleret udgave, end det har været for generationer
siden, så er høsten stadig noget, vi markerer. Vi har salmer, der knytter
sig til høsten, vi pynter kirken op og måske mest vigtigt fra det teologiske
perspektiv, så er det også her, at der typisk er fokus på skabelsen. Altså
Guds skabelse af verden og vores plads i den skabte verden.
Men det er ikke kun i høsten, for hele kirkeårets fortælling er sådan
set spændt ud, så den passer med årets gang. Om ikke andet, så gør
den det, så længe man bor på den nordlige halvkugle. Hvis vi tager
kirkeåret fra ende til anden, så starter det ved advent. I årets mørkeste
tid får vi fortællingerne om håb, om at der skal komme et lys i mørket.
”Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme
til verden.” – Johannes 1,9.
Og netop som det ikke kan blive mørkere, så bliver Gud
menneske, og lyset fra Johannesprologen bryder ind i verden samtidig med, at dagene bliver lysere og lysere.
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Efter julens fortælling kommer vi ind i fastetiden. Der hører vi om Jesu
dåb og den efterfølgende faste i ørkenen samt fristelsen af djævelen.
Og den bibelske fastefortælling ligger lige der, hvor man i gamle dage
fastede, fordi man ikke havde køleskabe, og maden skulle række indtil
foråret. Således møder den praktiske og den åndelige faste hinanden i
en tid, hvor der stadig er mørkt og netop på grund af årstiden, er der tid
til fordybelse, da der hverken kan høstes eller sås.
Efter fasten kommer påsken så. Påsken, som indledes med passionshistorien om den sidste uge af Jesu liv, hans død og ikke mindst hans
opstandelse. For det er først og fremmest opstandelsen, der er i fokus.
Og selvom påskens placering er i henhold til en jødisk tradition og ikke
direkte knyttet til foråret, så kunne den alligevel ikke ligge bedre, for det
er også her, at naturens opstandelse finder sted. Sammen med Jesu
opstandelse fra graven springer blomster og træer ud, og hele naturen
rejser sig fra sin vintergrav sammen med Vor Herre.
Så kommer pinsen sammen med sommeren og indledes i hele landet
med salme 290 ”I al sin glans nu stråler solen”. Sommeren og pinsens
fortælling om Helligånden, der viste sig som en ild, passer også fremragende sammen, selvom også pinsen har sine rødder i påskens placering,
og altså en jødisk fortælling, frem for kalenderen. Med pinsen skydes
trinitatistiden også i gang, og trinitatis er den del af kirkeåret, hvor der er
særligt fokus på menigheden og kirken.
Så kommer midsommeren med Skt. Hans, hvor vi fejrer Johannes
Døbers fødsel. Jesu fætter, som blev født et halvt år tidligere. Selvom det
som sådan ikke er af afgørende teologisk vigtighed, så er jeg ikke i tvivl
om, at det netop er for at holde fast i fejringer, der også knytter sig til
årets gang, at Skt. Hans bliver holdt så højt i hævd, som den gør.
Efter Skt. Hans kommer høsten, som jeg allerede har været inde
på, og så kommer til sidst allehelgen. I den sidste bid af efteråret, hvor
bladende er faldet af træerne, frugterne er plukket, blomsterne visnet og
mørket har fortrængt lyset mere og mere, der mindes vi de døde. Menneskets død mindes, når naturen dør omkring os.
Og så bliver det advent, og fortællingen starter endnu engang.
Så helt fri for naturen er vi ikke, men der er ingen tvivl om, at naturens
sammenhæng med kirkeårets fortælling er gledet i baggrunden. Både i
takt med at kristendommen er blevet verdensomspændende, så det
således er svært at tale om mørke, kulde og efterår, når man
står i Sydney, Buenos Aires eller Johannesburg, hvor solen
står højt på himlen på den tid af året. Men også i takt med,
at man siden industrialiseringen har glemt vores afhængig4

hed af naturen, og først for nylig er blevet bevidste om den igen. Kirken
er jo, på godt og ondt, et spejl af sin menighed. Men mon ikke naturen
kommer til at genfinde sin plads i kirken, også som mere end bare buketter af årstidens blomster på alteret.
Anders Skaanning Andersen
sognepræst

Siden sidst i Åsum
Døbte
19. juni 2021
3. juli 2021

Sigurd Bagger Frydenlund
Josefine Merete Nygaard Skuldbøl

Døde, begravede, bisatte
15. maj 2021 Karen Rose Øbro
1. juli 2021
Robert Hermann Rasmussen
22. juli 2021 Kirsten Jørgensen
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Gudstjenester
september, oktober og november 2021
SEPTEMBER		SEDEN

ÅSUM

Søndag 5. 14. s.e.trin
kl. 9.30 CRK
kl. 11.00 CRK
Søndag 12. 15. s.e.trin
kl. 11.00 ANSA
Ingen
Fjordens Dag
Søndag 19. 16. s.e.trin
kl. 9.30 CRK
kl. 11.00 CRK
				Høstgudstj.
Søndag 26. 17. s.e.trin
kl. 11.00 ANSA
kl. 9.30 ANSA
				Høstgudstj.

OKTOBER		
Søndag 3.
Søndag10.
Søndag 17.
Søndag 24.
Søndag 31.

SEDEN

18. s.e.trin
19. s.e.trin
20. s.e.trin
21. s.e.trin
22. s.e.trin

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

ÅSUM

kl. 11.00 ANSA
Ingen
kl. 9.30 IBA
Ingen
kl. 17.00 ANSA

NOVEMBER		SEDEN

ÅSUM

Søndag 7. Allehelgensdag kl. 19.00 CRK
kl. 17.00 CRK
Søndag 14. 24. s.e.trin
Ingen
kl. 9.30 IBA
Søndag 21. Sidste søndag i kirkeåret		
		
kl. 9.30 CRK
kl. 11.00 CRK
Søndag 28. 1. s. i advent
kl. 11.00 ANSA
kl. 16.00 ANSA

DECEMBER		SEDEN

ÅSUM

Søndag 5.

kl. 11.00 ANSA

2. s. i advent

Ingen		

ANSA Anders Skaanning Andersen
CRK Charlotte Rørdam Kristensen
IBA
Ina Balle Aagaard
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Nyt fra Menighedsrådet
Efter en dejlig sommer er vi klar til en stor efterår- og vintersæson med
mange aktiviteter.
Der er lidt ændringer, idet vi har ændret Tirsdagscafé til fx Onsdagscafé i Rytterskolen. Det har vi gjort, da det ikke nødvendigvis er tirsdag,
der er møde. Vi har taget andre ugedage ind for at få de rigtige gode
foredragsholdere. Samtidig bedes I bemærke, at flere af arrangementerne foregår i kirken i håbet om, at vi ikke får pladsproblemer og samtidig
kan synge. Bemærk at til flere arrangementer er der tilmelding. Igen for
at sikre, at vi kan gennemføre planlagte arrangementer.
Seden har sagt farvel til kirkesanger Hans Henriksen. Sine Bach Rûttel
er ansat som ny kirkesanger.
Vi glæder os til at se rigtig mange til vores arrangementer.
Åsum Menighedsråd
Inge Burmølle
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Tirsdagscafé
Tirsdag den 7. september 2021 kl. 14.00 udflugt til Mindelunden i Seden
Vi tager på tur, hvor vi mødes ved Seden Kirke kl. 14.10.
Niels Mertz Rasmussen (Seden Menighedsråd) tager os med på tur til
Mindelunden i Seden.
Der fortælles historier om Mindelunden, og samtidig vil vi blive orienteret
om planerne for det nedlagte skydeområde, som ejes af Seden Kirke. Vi
drikker kaffe i Mindelunden.
Turen ud til Mindelunden er på ca. 1 km ad en fin grusvej.
Såfremt det kniber med at gå så langt, er der arrangeret kørsel ud til
Mindelunden, så alle kan deltage.
Såfremt man ønsker kørsel til Seden kirkegård, så klarer vi også samkørsel.
Tilmelding til Inge Burmølle,
mail burmoellem@gmail.com eller telefon 30660651.
Åsum Menighedsråd
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Kirkekoncert
Fredag den 17. september 2021 kl. 19.00 i Åsum Kirke
Kvartetten med Oskar Hjort, Daniel Rahbek Jones, en fløjtenist og en
pianist spiller musik af og inspireret af Astor Piazzolla.
Koncerten er blevet til i anledning af Astor Piazzollas 100-års fødselsdag.
Piazzola har gjort tangoen til koncertmusik. Han har komponeret over
400 tangoer, balletter og kammermusik.
Vel mødt til en spændende koncert med varighed på ca. 1 time.
Seden – Åsum Menighedsråd
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Høstgudstjeneste og menighedsmøde

Søndag den 19. september 2021 kl. 11.00 i Åsum Kirke
Ca. 10 minutter efter gudstjenesten afholder vi menighedsmøde i kirken.
- Velkomst ved formand Inge Burmølle
- Orientering om arbejdet i menighedsrådet
- Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd
- Økonomien i Åsum Kirke
Efter menighedsmødet i kirken går vi i Rytterskolen, hvor menighedsrådet er vært ved en let frokost.
Vi ser gerne alle bliver til hyggeligt samvær.
Af hensyn til planlægning af det hyggelige samvær beder vi om
tilmelding senest onsdag den 15. september 2021
til Inge Burmølle tlf. 30660651 eller mail: burmoellem@gmail.com
Menighedsmødet er for alle sognets medlemmer af folkekirken, og det vil glæde os at se en stor deltagelse.
Åsum Menighedsråd.
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Koncert med Maria Carmen Koppel
Søndag den 3. oktober kl. 16.00 i Åsum Kirke
Marie Carmen Koppel har gennem 22 år udviklet et unikt samarbejde
og venskab med pianisten Steen Rasmussen (Lis Sørensen, Søs Fenger,
Danseorkestret m.fl.), og det kan både mærkes og høres på scenen,
hvor deres musikalske og sjældne sammenspil helt enestående flettes
sammen med en hyggelig og humoristisk omgangstone og kontakt til
publikum.
Og det er sikkert, at Marie Carmen får de små nakkehår til at rejse sig
med sin store indlevelse, tekniske formåen og musikalitet.
Marie Carmen Koppels repertoire spænder over hendes egne meget
personlige sange fra det seneste meget roste album ”Through the Rain”
til nye og gamle gospel- og soulsange.
Åsum Menighedsråd
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Mandagscafé
Mandag den 4. oktober 2021 kl. 14.00 i Åsum Kirke

Professor i litteratur- og kulturvidenskaber samt leder af universitetets
H.C. Andersen Center Johs. Nørregaard Frandsen vil i forbindelse med
åbning af det nye H.C. Andersen Museum komme til Åsum og holde
foredrag.
Den moderne H.C. Andersen
H.C. Andersen betragtede sig selv som en sumpplante, der kom fra
dybet og stræbte efter lyset. Hans liv og kunst består af stadige brud og
en stor utilpassethed, der virkede som drivkraft. Foredraget skildrer den
rastløse, rejsende, identitetssøgende mønsterbryder H.C. Andersen, som
skabte verdenskunst, og som stadig overrasker ved sin måde at være
moderne på.
Efter foredraget er der kaffe og
kage i Rytterskolen.
Åsum Menighedsråd
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Sogneaften
Fredag den 8. oktober 2021 kl. 19.00 i Havnens Gourmet,
Ryttervejen 19, Åsum
Gravermedhjælper Mathias Fischer vil føre os igennem en spændende
ølsmagning.
Få en anderledes oplevelse med øl, hvor vores smagsløg kommer på
prøve.
Der vil blive serveret en let anretning til smagningen.

Af hensyn til planlægningen af dette arrangement beder vi om t ilmelding
senest mandag den 4. oktober 2021 til Inge Burmølle tlf. 30660651 eller
mail burmoellem@gmail.com .
Der er plads til 50 deltagere.
Glæd dig til en munter aften.
Åsum Menighedsråd og Åsum Beboerforening
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Koncert med Akademisk Kor Århus
Lørdag den 30. oktober kl. 16.00 i Åsum Kirke

Vi kan love, at det bliver en stor oplevelse med ”verdensmestrene” fra
Århus, og hvis I vil have en smagsprøve, så søg dem på YouTube.
Akademisk Kor Århus er et af landets førende professionelt arbej
dende amatørkor og består af sangere i alderen 20-35 år med tilknytning til musiklivet omkring Århus Universitet og Det Jyske Musikkonser
vatorium.
Hvert år synger koret omkring 15 koncerter rundtom i Danmark samt
turnerer i udlandet, bl.a. Japan, England, Tyskland, Italien, Østrig og USA.
Akademisk Kor Århus deltager desuden jævnligt i konkurrencer i hele
verden. Senest har koret vundet WM for kor i 2019 i Tokyo, Japan.
Udover koncertvirksomhed udbreder Akademisk Kor Århus også
kendskabet til den danske sangskat via indspilninger – herunder de
anmelderroste cd’er Jul i Den Gamle By og Forår og sommer i
Den Gamle By.
Åsum Menighedsråd
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(U)hyggelig familiedag

Søndag den 31. oktober 2021 kl. 16.00 i Rytterskolen og Åsum Kirke
Kom til en (u)hyggelig eftermiddag i Rytterskolen, hvor vi sammen fejrer
Halloween.
Vi starter i Rytterskolen med at skære græskar i fællesskab.
Herefter vil der være familiegudstjeneste i Åsum Kirke og på kirkegården,
hvor uhyggen vil brede sig.
Kom hele familien – gerne udklædte – og husk at medbringe græskar og
redskaber til at skære med.
Vi slutter i Rytterskolen med lidt at spise og drikke.
Åsum Menighedsråd
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Referat af generalforsamling i 
Åsum Sogns Beboerforening
Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30 i Havnens Gourmet
Deltagere fra bestyrelsen: Nicolai Jacobsen, Poul Poulsen, Alex Hold,
Claus Hulvej
Fraværende fra bestyrelsen: Jess Wulff
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1 - Valg af dirigent
Trine Lykke – Desværre forhindret pga. manglende coronapas.
Kai Teilmann blev valgt i stedet for Trine.
2 - Bestyrelsens beretning aflægges
Se også beretning
Telte var i brug 25 gange i 2019 – 5 gange i 2020.
Kanoudlån går rigtig godt, og mange er glade for at benytte sig af de to
kanoer.
Lokalhistorisk Arkiv – Upload af diverse billedmateriale foregår og kan
ses på Arkiv.dk. Bogbytteren har lige haft 8-års jubilæum.
Spørgsmål fra deltagere:
- Der blev spurgt til billedmateriale for sprøjtehuset, hvilket findes.
- Trafikudvalget bliver rost- men der bliver samtidigt spurgt ind til hvad
”vi” sammen kan gøre mere for at råbe politikerne op ang. de trafikale
problemer i Åsum? Bløde trafikanter har det ikke nemt i Åsum bymidte.
De ældre med rollatorer føler sig tit ”overkørt”. Tung trafik er også et
problem igennem bymidten dagligt, hvor de ofte laver ”nærved” ulykker. Formanden nævner, at trafikudvalget og bestyrelsen bør afholde et
møde i kommende tid for nærmere fremtids- planlægning. Hovedpunkter for fremtidsudvikling for trafikken ønskes.
Beretningen blev godkendt
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3 - Revideret regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse
Se også regnskab
Beboerforeningen: 2019 – Lille underskud skyldes, at vi var ”bank” for
Åsum Smedje.
2020 – Reetablering af den gamle petanquebane +
diverse telte til sæson 2020.
Lokalhistorisk arkiv: 2019/2020 – Grundet corona blev der ikke brugt
nævneværdige penge.
Sognebladet:
2019/2020 – Antallet af eksemplarer sat op og
enkelte annoncører sprang fra.
Regnskabet blev godkendt
4 - Fastsættelse af kontingent
Uændret
Kontingentet blev godkendt
5 - Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6 - Valg af bestyrelse
2 bestyrelsesmedlemmer: Jess og Alex er på valg – Begge genvalgt
2 suppleanter: Bente og Dyveke er på valg – Bestyrelsen foreslår Liv, som
blev valgt i stedet for Dyveke.
2 revisorer: Trine og Ken er på valg - genvalgt
2 revisorsuppleanter: Inge og Grete – Inge genvalgt og Annette stiller op.
7 - Eventuelt
I år var vi udfordret med coronarestriktionerne på en ny måde, som
bestyrelsen desværre ikke havde forudset. Vi var privilegeret at kunne
afholde arrangementet hos Havnens Gourmet, men da de hører under
offentlige lokaler, betyder det, at alle skulle forevise gyldigt coronapas.
Dette havde vi desværre ikke været opmærksom på og ikke fået nævnt
i indkaldelsen. Det gav enkelte hjemsendelser af deltagere – Vi beklager
meget.
Vi har modtaget en skrivelse ang. en galende hane. Naboen har en
hane, som står meget tidligt op og galer dagen lang. Vi har
som frivillig beboerforening ikke myndighed til at håndhæve dette eller gøre indflydelse på. Vi laver en skrivelse i
sognebladet ang. ”Det gode naboskab”.
17

-Parkerings pladsen foran kirkebakken på langs af Ryttervejen er oftest
optaget og kan derfor ikke anvendes af gæster til kirkegården – Kan der
gøres noget?
-Forslag om at få en spejdergruppe mod et passende honorar til at plante en del blomsterløg til at pynte bybilledet.
Mødes afsluttet kl. 20:50
Mvh Bestyrelsen
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
- Formand:
Alex blev overtalt til at tage 1 år mere som formand.
- Næstformand:
Nicolai
- Kasserer:
Poul
- Sekretær:
Jess

Det gode naboskab!
Hanegal
Beboerforeningens love sikrer, at medlemmer op til en generalforsamling kan tilsende formanden et ønske om at få et emne/problem diskuteret under punktet ”indkomne forslag”. Punktet vil herefter komme til
afstemning.
Jeg fik i god tid inden generalforsamlingen tilsendt et sådant ønske. Et
medlem havde et stort problem, som hun ønskede at få diskuteret under ” indkomne forslag”. Problemet var, at hun gennem flere år periodisk
var blevet generet af en nabos hanes trang til at gale meget tidligt på
morgenen! Desværre kunne hun ikke falde i søvn igen, når hun først var
blevet vækket. Konsekvensen var, at den manglende nattesøvn ødelagde
dagsrytmen og hendes livskvalitet.
Hun havde selv forsøgt at løse problemet med et venligt brev til naboen,
men det hjalp ikke! Hendes håb var derfor, at vi som beboerforening
kunne gå ind i konflikten og være behjælpelig med en løsning.
I modsætning til mange grundejerforeninger, hvor medlemskabet
er et krav i skødets servitutter, er vores beboerforening en
frivillig forening. Bestyrelsen står kun til ansvar for forenin18

gens love indadtil og har derfor ingen juridisk kompetence udad, hvis en
uenighed skulle opstå mellem byens borgere!
Beslutningsmæssigt ligger emnet uden for bestyrelsens kompetence.
Men da ”godt naboskab” er en væsentlig forudsætning for en beboerforening, der i sit arbejde forsøger at skabe nærvær, aktivitet og gode
relationer, vedtog bestyrelsen at flytte henvendelsen til punktet ”eventuelt”. Her kan alt diskuteres, men intet kan besluttes.
Vi fik en livlig bred diskussion, som viste en forsamling, der var villig til at
strække sig langt for ens naboers trivsel for at sikre det gode naboskab.

Jeg tror, vi alle en meget tidlig morgen er blevet vækket af en dum hane,
som finder det relevant at stå og skrige op om sin eksistens! Heldigvis
kan jeg ignorere det og sove videre! Men jeg har da tænkt.... er de mennesker, der ejer den hane, ikke klar over, at en sådan ikke er en forudsætning for at en høne lægger et godt æg.
Alle med hønsehold driver vel ikke også hønseavl?
M.v.h.
Formand f/ Beboerforeningen
Alex Hold
19
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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

Korsløkke - Munkebjerg
Begravelse

Tlf.

66 10 85 00

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

Bedemand Yde
BullerupBegravelsesforretning.dk

Bullerup
Begravelsesforretning

Tlf. 66

10 85 90

Træffes efter aftale

Marcus Hjerrild
Exam. Bedemand
tidl. Socialpædagog
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Lene Yde
Exam. Bedemand
tidl. Sygeplejerske

John Yde
Exam. Bedemand
tidl. Politimand

Virksomheds/Flytning

17
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn
SEPTEMBER
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

2.
5.
7.
12.
17.
19.
25.
25.
26.

torsdag
16-18
søndag
11.00
tirsdag
14.00
søndag		
fredag
19.00
søndag
11.00
lørdag
11.00
lørdag
13-15
søndag
9.30

Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Tirsdagscafé: Mindelunden
Ingen gudstjeneste
Kirkekoncert
Høstgudstjeneste
Markedsdag
Workshop: Akvarelmaling
Gudstjeneste

OKTOBER
d. 3.
søndag
16.00
d. 4. mandag
14.00
				
d. 7.
torsdag
16-18
d. 8.
fredag
19.00
d. 10.
søndag 		
d. 17.
søndag
9.30
d. 24.
søndag		
d. 30.
lørdag
16.00
d. 31.
søndag
16.00
d. 31.
søndag
17.00

Kirkekoncert
Mandagscafé:
Johs. Nørregaard Frandsen
Arkiv og Bogbytter åbent
Ølsmagning
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Akademisk kor i kirken
Gudstjeneste
Halloween
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NOVEMBER
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

3. onsdag
4. torsdag
7. søndag
13.
lørdag
14. søndag
21. søndag
28. søndag
28 søndag

14.00
16-18
17.00
10-16
9.30
11.00
16.00
17.00

Onsdagscafé: Trine Alvilda
Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Arkivets dag
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Juletræet tændes

14.00
16-18
11.00

Onsdagscafé: Julehygge
Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste

DECEMBER
d.
d.
d.

1. onsdag
2. torsdag
5. søndag

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 40 - 41
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk

Bogbytteren efterlyser børnebøger
Det er ellers ikke fordi Bogbytteren generelt mangler bøger, men lige præcis børnebøger er vi lidt underforsynede med især til de yngste (0 til 7 år).
Hvis man ligger inde med sådanne børnebøger, som man gerne vil give
til Bogbytteren, modtager vi dem gerne i skabet på legepladsen eller
i Rytterskolen i vores åbningstid onsdage 10-12 eller hver den første
torsdag i måneden 16-18.
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Tlf.: 6614 4006
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Her er der plads til

din
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20
Din lokale
Malermester
Carsten Larsen
Snedkerstræde 5
Åsum
22616222
’’Er det Larsen der
maler, får du ingen
kvaler’’.
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Onsdagscafé
Onsdag den 3. november 2021 kl. 14.00 i Åsum Kirke

Der bliver serveret kaffe og kage i Rytterskolen efter foredraget.
Vi glæder os til at se jer til dette spændende foredrag.
Åsum Menighedsråd
26

Juletræet tændes i Åsum
Søndag den 28. november 2021 kl. 16.00
Vi starter med gudstjeneste i Åsum Kirke, hvor det første lys i
adventskransen skal tændes.
Efter gudstjenesten går vi ned foran Rytterskolen, hvor juletræet står
klart. Når træet er tændt, er det tid for en sang eller to, og menigheds
rådet byder på gløgg og kakao til at varme sig på, måske der også vil
være en dejlig sød mandarin eller æbleskive bagt efter gammel opskrift
af gode damer.
Glædelig jul
Hilsen Åsum Menighedsråd

Onsdagscafé
Onsdag den 1. december 2021 kl. 14.00 i Åsum Kirke
Julehygge
Hygge omkring jul vi vil
Der skal julehygge til
På en onsdag – lig den første
Vi skal ej efter kaffe tørste
kirke og Rytterskolen skaber rammen
vi skal bare ta` os sammen
Vi ses altså den 1. december kl. 14.00 i
kirken og bagefter i Rytterskolen.
Åsum Menighedsråd
27

Husker du denne gule seddel?
Kontingentopkrævning 2021
Hermed fremsendes opkrævning for 2021, der ifølge beslutning på
sidste generalforsamling er 400,- kr. pr. husstand, dog 200,- kr. for e
 nlige.
Kontingentet kan indbetales:
overføres til konto: 1551-9647643,
betales på mobile pay: 80763 eller i
lokalhistorisk arkivs åbningstid,
der er hver onsdag kl. 10.00 – 12.00
samt 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00.
De fleste har betalt kontingent, men enkelte mangler at betale.
Måske er den røget i papirkurven.
Udover at styrke det lokale sammenhold giver medlemskab af
beboerforeningen mulighed for at anvende foreningens materiale.
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Arkivets dag 2021
Lørdag den 13. november kl. 10.00 til 16.00
Rytterskolen, Ryttervejen 2
Den dag arrangerer Lokalhistorisk Arkiv
Hvordan så det ud i 40’erne, 50’erne og 60’erne?
Vi viser dig tiden for mere end 40 til 60 år siden ved hjælp af billeder,
værktøj, indretninger og husgeråd
Materiale modtages gerne, kom i arkivets åbningstid, der er alle onsdage
kl. 10.00 – 12.00 eller 1. torsdag i måneden kl. 16.00 – 18.00.
Café med kager fra dengang er åben.
Vi vil gerne vejlede dig i brugen af portalen www.arkiv.dk. På denne
portal kan du søge oplysninger, billeder m.m. fra de ca. 500 lokal
historiske arkiver i Danmark, der er tilsluttet systemet.
Bogbytteren med over 3000 bind, heraf 2000 med skønlitteratur, har
også åben.
Søndag den 14. november holdes åbent efter nærmere aftale.
Kontakt Poul Poulsen, tlf. 2174 6064, såfremt du ønsker at se
udstillingen om søndagen.
Vel mødt på dagen.
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Akvarelworkshop
For større børn og voksne ved Aasum Gamle Smedje.
På markedsdagen 25. september kl. 13-15 afholder
vi fra Aasum Gamle Smedje en lille akvarelworkshop
som smagsprøve på smedjens kommende aktiviteter.
Har du lyst til at prøve akvarelmaleri, men har ingen
materialer? Så mød op og vær med, vi stiller materialer til rådighed.
Efter en kort introduktion til akvarelmaleri slippes deltagerne løs og
udforsker de flotte motiver omkring Aasum Gamle Smedje med pensel,
farve og papir.

Harriets billede
Annette og Harriet, begge erfarne akvarelmalere, giver vejledning
og fif undervejs i forløbet, og vi slutter samlet med en snak
om jeres billeder og akvarellens glæder og udfordringer.
Workshoppen varer to timer.
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Har du lyst til at være med til denne lille maleworkshop?
Så meld dig senest 20. september til hos Annette på mailen kunstgrafik@hotmail.com . Her er plads til 10 personer, og prisen er 50 kr. for
medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer, inklusive papir og lån af
materialer. Betaling på dagen.
Mød op ved Aasum Gamle Smedje kl. 13 den 25. september - på markedsdagen - og få et par hyggelige timer. Du må meget gerne medbringe
egen klapstol - hvis du vil udenfor at sidde.
Med venlig hilsen
Harriet Williams og Annette Bøge Huulvej
Annettes billede
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Åsum åbner for aktive fællesskaber
Lørdag den 25. september 2021
Program for markedsdag:
Kl. 10.00:
		
		
		
		

Boderne stilles op foran Rytterskolen
” efter bestyrelsen anvisning”
Kræmmerne medbringer selv ”sprit” til boderne
Pris. 50 kr. pr. bod, inkl. kaffe til ”kræmmerne”
Børneboder er meget velkomne

Kl. 11.00: Markedet åbner
		
- Underholdning af gruppen ”Rundt på gulvet” (kl. 11.00-12.00)
		
- Æblepresseren er klar til brug
		
- Bogbytteren er åben
		
- Smedjen er åben hele dagen,
			 (kl. 13.00-15.00 akvarelworkshop
			v. Annette Huulvej og Harriet Williams, se andet sted i bladet)
		
- Pumpehuset er åbent (kl. 11.00-12.30)
		
- Kirketårnet er åbent
			 Se Åsum fra oven (kl. 12.30-13.00 og 14.00-14.30.)
Grillen vil være tændt hele dagen,
hvor det er muligt at købe forfriskninger
Kl. 16.00: Markedet lukker
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Fællesspisning:
Kl. 18.00 Markedsfesten med fællesspisning begynder
		 Musik/underholdning med bandet ”Richards Jazzband”
		 Efter spisning serveres kaffe/te med en lille småkage
Praktisk: Alle er velkomne!

Menuen vil være helstegt pattegris med tilbehør
Tag selv bestik/tallerken med (plastik/pap forefindes)
Sart bagdel - husk pude!
Prisen:
		

75,00 kr. for voksne og 50,00 kr. for børn (3–14 år).
Der kan/bør købes øl/vin & vand.

Tilmelding af boder og spisning - Senest den 18-9-2021 til
mail: bentebknudsen@gmail.com eller tlf. 2256 4451
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Renovering af Aasum Gamle Smedje
Af Jess Wulff-Hansen
I fortsættelse af mit indlæg i sogneblad nr. 78 om Aasum Gamle Smedje
vil jeg i dette indlæg følge op med, hvad der efterfølgende er sket i perioden fra ultimo 2020.
1. etape
Efter en længere ansøgningsperiode modtog vi endelig i november
måned Odense Kommunes tilsagn om at måtte igangsætte det fysiske
arbejde med etablering af toiletfaciliteter og et lille tekøkken m.v. i smedjen for de tildelte bydelspuljemidler. Nogle måneder i forvejen havde vi
allerede modtaget Slots- og Kulturstyrelsens tilsagn.
For at det fysiske arbejdet ikke skulle blive unødigt forsinket, var arbejdet
blevet sendt i udbud allerede før kommunens endelige tilsagn, så da
tilsagnet blev modtaget og efter en sparerunde, som var nødvendiggjort
grundet generelle prisstigninger inden for byggeriet, blev der indgået
aftaler med de billigst bydende entreprenører, hvorefter arbejdet blev
påbegyndt december 2020.
Arbejdet med etablering af toiletfaciliter, tekøkken og varmepumpe samt fremføring af vand
og kloakstik blev afsluttet i maj
måned 2021.
Arbejdet er overordnet set gået
tilfredsstillende set med foreningens øjne, dog er der desværre
kommet en mindre budgetoverskridelse på ca. 25.000 kr., hvilket er en overskridelse på 5 %, som er meget lille set i forhold til overskridelserne på langt de fleste private såvel
som offentlige byggerier, men set i forhold til foreningens driftsmidler er
det en belastende overskridelse.
2. etape
Til gennemførelse af en tiltrængt istandsættelse af tag samt skorsten og esse m.v. på selve smedjebygningen fremsendte
bestyrelsen i marts 2020, som allerede omtalt i sogneblad
nr. 78, en omfattende ansøgning til Realdania kampagnen
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Underværker om midler
og var så heldig allerede i
juni måned at få bevilliget
900.000 kr. til at gennemføre den ønskede renovering.
Da smedjen er fredet, skal
næsten alle arbejder, som
ønskes gennemført på
ejendommen, gennem en
omfattende godkendelsesprocedure hos Slots- & Kulturstyrelsen hvilende på et fagligt veldokumenteret materiale. Set i det lys, og at Realdania i forvejen stillede krav
om, at der skulle kobles en ekstern rådgiver på projektet, som de også
selv kunne godkende, blev Vaag Arkitekter også rådgiver for bestyrelsen
på nærværende projekt.
Efter modtagelsen af tilsagnet fra Realdania gik arbejdet med at udarbejde et egentligt projekt i gang, hvilket resulterede i, at der sidst i september kunne fremsendes et dispositionsforslag til Slots- & Kulturstyrelsen
til godkendelse. Lige før jul 2020 modtog vi den endelige godkendelse
samt tilsagn om et tilskud for at kunne gennemføre arbejderne i henhold
til de meget skrappe krav til udførelse og materialevalg, som blev stillet.
Herefter blev der arbejdet videre på projektet resulterende i, at arbejdet
kunne udbydes i april måned i år, og at der kunne indgås aftale med de
lavestbydende entreprenører i maj måned. Det fysiske arbejde blev påbegyndt i juni måned og er i skrivende stund ikke afsluttet, men forventes afsluttet ultimo august måned, hvis der ikke dukker større uforudsete
forhold op.
3. etape
I januar måned indeværende år blev der udarbejdet og
fremsendt en ansøgning om
tildeling af midler fra Energi Fyns
Almene Fond til gennemførelse
af diverse isolerings- og renoveringsarbejder i beslagsmedjen,
som er bygningen med de store
vinduespartier. Allerede i april fik
bestyrelsen at vide, at forenin35

gen var tildelt de ønskede 200.000 kr. for at kunne gennemføre det af os
beskrevne projekt.
Bestyrelsen bad også i dette tilfælde Vaag Arkitekter om at medvirke til
at få dette projekt i første omgang nærmere beskrevet og efterfølgende
få det gennem en godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen. I henhold
til dette blev der lige før sommerferien fremsendt et projektforslag fra
arkitekterne til Slots- & Kulturstyrelsen til godkendelse.
Behandlingen hos styrelsen vil forventeligt tage 3- 4 måneder, så før
oktober måned kan bestyrelsen ikke oplyse yderlig om dette projekt.
Efterskrift
Som det fremgår af foranstående, foregår der hele tiden noget i forhold
til smedjen, og her er der endog kun skrevet om de ”professionelle” projekter, for sideløbende hermed arbejder der frivillige med diverse istandsættelsesarbejder i smedjen, og der er dannet en arbejdsgruppe som
planlægger og arbejder omkring de fremtidige kunstneriske og kreative
tiltag, som planlægges at skulle foregå i smedjen.
Så der er nok at se til og stadig brug for aktive mennesker, som gider at
give et nap med at realisere drømmen om at skabe et kreativt og aktivt
center lige midt i Aasum, og der er ikke mindst brug for at flere også økonomisk støtter op om sagen i form af f.eks. at tegne et medlemskab til
200 kr. eller måske tegne et støttemedlemsskab til 1.000 kr. eller mere,
da foreningens midler til de driftsmæssige tiltag er hårdt presset også
set i lyset af, at budgetoverskridelsen på 1. etape nu også skal dækkes
heraf.
Kontingent eller støttebeløb
kan betales via bankoverførelse til 5389 0245672
(Arbejdernes Landsbank) eller via Mobile Pay 304602.
Husk at skrive navn og mailadresse på indbetalingen.
1. august 2021
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Rytterhus i Åsum
I sidste nummer af sognebladet bragte vi en artikel om Rytterskolen. I
forbindelse hermed kan der også berettes om et rytterhus i Åsum. Det
er Hjulmandsstræde nr.1, også kaldet ”Skipperhuset”. Det ejes og bebos i
dag af Mikkel Tønnes.

I sidste halvdel af 1600-tallet blev der i forbindelse med krongodset, som
var kongens jordbesiddelser, oprettet 12 rytterdistrikter i Danmark. Et
af dem var et område ved Odense indbefattet Åsum. I området lå der
gårde, som var fæstegårde under krongodset. Hver gård skulle alt efter
størrelse levere/huse en eller flere ryttere, som var soldater, til
tider professionelle, til landets forsvar.
Omkring år 1700 lå der overfor det nuværende ”Skipperhuset” på den anden side af Åsum Bygade ca. der, hvor det
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nuværende ”Brydeland” ligger, en gård med et lille hus til en sådan rytter.
I 1708 blev huset revet ned, og med henblik på at rytteren nu skulle bo
der, genetableret på den modsatte side af Åsum Bygade og blev således
til den oprindelige del af det nuværende ”Skipperhuset” og er det ældste
bevarede hus i Åsum. Denne oprindelige del er den østligste og var et 6
fags bindingsværkshus, som var den størrelse, et sådant hus skulle have.
I sidste halvdel af 1700-tallet blev rytterordningen gradvis afskaffet, og
husene blev brugt til andre formål.
I slutningen af 1700-tallet blev huset overtaget af en væverfamilie, og
det forblev i denne families eje i de følgende 175 år frem til midten af
1960’erne. Der blev hovedsageligt vævet grovere ting såsom lagner o.
lign. Huset var samtidig i nogle perioder samlingssted for en danseskole
og byens spillemænd. Huset blev i tidens løb udvidet dvs. forlænget i
flere omgange i vestlig retning.

Huset i starten af 1920’erne.
Pigen på billedet er en Else Lohmann (1909-2006).
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Husets sidste ejer i væverfamilien hed Marie Bang og var barnefødt i
huset. De ældre i byen omtalte huset som ”Marie Bangs hus”. Hendes
mand hed Marius (Christensen) og var smed men var bedre kendt som
Is-Marius, idet han havde et ishus i forbindelse med ejendommen.
Herfra solgtes der is i 1950’erne og første halvdel af 60’erne ikke mindst
til glæde for byens børn og unge, som de lidt ældre barnefødte i Åsum
sikkert erindrer.
Marius kom på plejehjem og døde i 1967. Marie var død forinden, og
huset kom til at stå tomt i et par år. Efter at arvingerne havde sat det
til salg, købte Mikkel og hans kone Ena huset i 1969. Huset var da ret
forfaldent og trængte til en kærlig hånd. I den forbindelse fik Mikkel og
Ena stor hjælp af Enas far Hans Erling Hansen, der var smed, og som
udover smedearbejdet også lavede flisegulvene i huset. Mikkel selv stod
for elarbejdet og tømmerarbejdet. Han anvendte bl.a. dele af væven, der
stadig stod i huset fra vævertiden og var af svært egetømmer, til reparation af husets bindingsværk og andet. Der blev delvis fjernet 2 skillerum i
den ældste del af huset, så det blev sammenhængende rum, man kunne
kigge igennem.
I 1984 fik huset endnu en forlængelse mod vest og dermed den størrelse og form, som det har i dag. I denne sidste forlængelse, som udgør ca.
en ¼ af det nuværende hus, blev der etableret en antikvitetsforretning,
som Mikkel og især Ena drev som bibeskæftigelse. I 1989 døde Ena desværre, og forretningen blev drevet videre af Mikkel og Enas mor Bente
Hansen indtil 2008.
Før 1976 gik Hjulmandsstræde videre lige over Åsumgårds Alle´ og tæt
forbi facaden af huset og udmundede i Åsum Bygade. I 1976 købte Mikkel vejen af bylauget og indlemmede arealet i sin have.
Huset har fået det nuværende navn ”Skipperhuset” af Mikkel og Ena og
refererer til Mikkels maritime baggrund som skibselektriker og besætningsmedlem på skonnerten Fulton.
kt
Der kan læses mere om såvel ryttertiden i Åsum og husets historie i Svend
Frederiksens bog ” Aasum – træk af sognets historie” og i materiale som Åsum
Lokalarkiv ligger inde med.
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Aasum Idrætsforening
Nu kan vi endelig åbne igen for alle aktiviteter i Aasum Idrætsforening
dvs. fodbold, børneafdeling, gymnastik, yoga, petanque og andespil.
Fodbold på Aasum sportsplads
Serie 3 onsdag d. 1. september
fredag d. 3. september
søndag d. 19. september
lørdag d. 2. oktober
søndag d. 17. oktober

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 11.00
kl. 15.00
kl. 11.00

Aasum - Odense Foxes
Aasum - B.1913
Aasum - Chang
Aasum - Drigstrup
Aasum - OB

Serie 4 mandag d. 6. september
fredag d. 17. september
søndag d. 3. oktober
søndag d. 24. oktober

kl. 18.30
kl. 18.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Aasum - B67
Aasum - FC Avrasya
Aasum - OKS
Aasum - Søhus/Stige

Superveteraner
tirsdag d. 7. september kl. 18.45
Aasum - Holluf Pile
tirsdag d. 21. september kl. 18.15
Aasum – Agedrup
topkamp imellem nuværende nr. 1 og 2

Superveteranerne iført det nye spilletøj med spillernes navn og nummer.
Tøjet er skænket af sponsor Mogens Schack, Åsum Vognmandsforretning.
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Gymnastik og yoga
Så er vi klar til at starte sæson 2021-22 den 31. august med gymnastik/
pilates for kvinder i alle aldre og yoga for kvinder og mænd i alle aldre,
men desværre i en anden sal.
Odense kommune har frataget os det tilskud, vi hidtil har fået til betaling
for leje af salen ved Havnens Gourmet.
Vi har derfor set os om efter at leje et lokale igennem Odense Kommune, og det er lykkedes os at få råderet over pigegymnastiksal vest på
Ejerslykkeskolen, Rødegårdsvej 164, 5230 Odense M hver tirsdag i samme tidsrum, som vi plejer, gymnastik/pilates kl.17.00-18.00 og yoga fra kl.
18.30-19.45, vi skal være ude kl. 20.00.
Vores hidtidige træner Kirsten Illum Marcussen vil gerne fortsætte med
træning af begge hold.
Kontingent for nye medlemmer er som hidtil 650 kr. for gymnastik og
750 kr. for yoga for sæsonen 31.8.2021 – 29.3.2022.
Vi håber at se nye som gamle medlemmer på Ejerlykkeskolen d. 31.
august 2021.
Hvis du er forhindret i at møde op til første træningsaften, men ellers
ønsker at være med, vil jeg gerne høre fra dig. Ellers kan du bare møde
op i salen og blive indmeldt.
Evt. henvendelse til Henny Schack tlf. 29207623 eller mail
preben@prebenschack.dk
Petanque
Petanquebanen på sportspladsen må benyttes af alle, både unge og
gamle.
Lancier
Lancier og hyggeligt samvær starter op efter coronanedlukningen søndag den 31. oktober i klubhuset.
Andespil
Stort jule- og andespil søndag d. 21. november kl.14.00 i Havnens Gourmet. Der spilles om 30 ænder, 2 store svinekamme samt flere ekstragevinster og sidegevinster under hele spillet.
Vi håber, at mange møder op og støtter Aasum
Idrætsforening og får en rigtig god eftermiddag.
Aasum Idrætsforening
Preben Schack - Formand
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Klub for børn og unge i Aasum
Idrætsforening
Hej alle! Klubben er åben igen. Vi mødes hver tirsdag og torsdag fra
kl. 16 til 17.30 og byder velkommen til såvel kendte som nye ansigter.
Til jer som ikke kender os i forvejen, så byder vi på forskellige former for
udendørs leg, når vejret er til det og indendørs hvis ikke. Klubben er for
både piger og drenge i alderen 10 år og op, mindre børn er velkomne
sammen med større søskende eller forældre.
Vi spiller rundbold, stikbold og meget mere og indendørs har vi brætspil,
bordtennis, bordfodbold og tid til at hyggesnakke.
Vi håber på at se jer

Adresser
Aasum Idrætsforening
Ryttervejen 21
5240 Odense NØ

Oldboys afdeling:
Preben Schack
Telefon: 2011 7338

Formand:
Preben Schack
Telefon: 2011 7338

Hasse Frimodt
Telefon: 9192 2709
Ungdomsafdeling:
Trine Lykke
Telefon: 2016 7007

Senior afdeling:
Preben Schack
Telefon.2011 7338

Gymnastik og Yoga:
Henny Schack
Telefon: 2920 7623
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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

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

Beboerforeningen
Formand: Alex Hold
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ
Tlf. 2222 2282
AlexHold@live.dk
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
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

Skt. Hans og petanque

