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Præstens ord
De små ting
Jeg havde engang mulighed for at læse en ældre dames optegnelser efter hendes
død. Det var ingen egentlig dagbog måske nærmest en tilbageskuende almanak,
for ofte handlede den kun om årstiderne, om vind og vejr og hvad der skete i
landbruget. ”Stod tidligt op i dag, vinden var i øst, og i dag skulle kvierne ud på
marken.” Hun havde boet hele sit liv på den samme gård og bortset fra et enkelt
ophold på en husholdningsskole havde hun ikke været hjemmefra. Årene var gået.
Hendes barndomsår med skolegang på den lokale landsbyskole. Egentlig ville hun
gerne have haft mere skolegang, men dengang var der mange folk på gården, så
der var brug for hende derhjemme. Men med den stigende mekanisering i landbruget fra begyndelsen af halvtredserne og frem blev folkeholdet mindre, og det
manuelle arbejde indendørs også mindre i kraft af støvsuger, vaskemaskine og
andre elektriske husholdningsapparater. Så egentlig var hendes tilstedeværelse
overflødig, men hun blev boende, for det var jo hendes hjem
Ungdomstiden gled forbi, og hun boede stadig derhjemme. Hendes optegnelser
kredsede nu ikke så meget mere om de folk, hun havde mødt og talt med, men
mere om vejr og vind. Forældrene døde, jorden blev forpagtet ud, hun boede stadig hjemme nu kun sammen med sine brødre. Til sidst boede hun der alene.
”Hele mit liv, skrev hun, har jeg ventet på, at noget ville ske!” og vi kan kun gisne
om, hvori hendes forventninger bestod. Har hun drømt om, at en dag ville hán
komme, som hun skulle dele sit liv med, flytte bort, bo et andet sted og stifte en
familie. Eller har hun haft kunstneriske eller andre ambitioner, som hun ikke fik
realiseret. Men der skete ingenting.
Og så er vi allerede begyndt at fælde domme, og nogle har tænkt, at hun har
spildt sit liv. Men det er ikke hele sandheden. Som årene gik blev hendes optegnelser mere og mere positive. ”I år kunne jeg sidde ude allerede i april.” Eller ”Roserne i bedet har aldrig stået smukkere end nu.” de små ting fylder mer og mer og
giver større og større glæde.
Og gad vist, om det ikke er selve livserfaringen. At livet består af alle de små ting.
At dagligdagen skal have lov til at fylde livet ud. Selvfølgelig vil vi alle gerne finde
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kærligheden og en livsledsager så betids, at vi kan nå at stifte familie og leve i det
nære fællesskab, som giver både glæde, tryghed og kontinuitet. Men også der vil
vi opleve, at det er de nære ting, det er de små ting, der giver indhold.
I første omgang fik jeg under læsningen af den gamle dames optegnelser medlidenhed med hende. Bryd dog ud! skab dit eget liv! Men bortset fra det geografiske, at hun blev derhjemme og levede hele sin tilværelse i de samme omgivelser,
så nåede hun dog langt. Hun nåede at finde glæden både i det store og i det små.
I det store: Opmærksomheden vendt mod naturen, vinden, vejret og årstiden, som
jo betød meget for en landbofamilie i gamle dage, og i det små: Glæden ved at
kunne sidde i sin solkrog allerede i april, at se og mærken duften fra de roser, som
hun selv havde plantet og beskåret. For livet er også i de små ting.
Nogle mennesker får stor ydre succes måske både erhvervsmæssigt og i familien,
men kan blive vrede og bitre alligevel selv over det mindste, andre finder glæden
i det små og deler den gerne med andre. Apostlen Paulus formaner menigheden i
Filippi således: ”Glæd jer, og lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.”
Så det er nok den vej, vi skal. Glæden over de små ting betyder meget.

Nils Holger Ellekilde

Fællesspisning Skærtorsdag
Skærtorsdag d. 13. april umiddelbart efter gudstjenesten er der som tidligere
fællesspisning i Rytterskolen.
Vi medbringer selv mad, varmt eller koldt og kan inden gudstjenesten sætte det
ned i Rytterskolen. Medbring også drikkevarer.
En hyggelig tradition, som vi gerne deler med flere i sognet.
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Menighedsmøde 2017
Det årlige møde, hvor menighedsrådet orienterer om aktiviteter i og omkring
kirken.
Søndag den 12. marts 2017 kl. 9.30 i kirken,
Efter gudstjenesten samles vi i Rytterskolen, med følgende dagsorden:
Orientering af formand Inge Burmølle.
Rådsmedlemmerne arrangerer grupper, hvor vi drøfter visioner for vor kirke og
vores fælles samvær i fremtiden.
Vi slutter af med et let traktement og en Luther øl.
Kom og vær med til en hyggelig formiddag.

Åsum Menighedsråd

Sket siden sidst i Åsum
Døde, bisatte begravede
9. november 2016

Åsum

Aase Hansen
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Gartnervænget 5 Åsum

Gudstjenester 5. marts – 11. juni 2017
MARTS

SEDEN

ÅSUM

kl. 9.30
Nils H. Ellekilde

kl. 11.00
Nils H. Ellekilde

Søndag 12. 2. s. i fasten

kl. 11.00
Lise Marie Ranum

kl. 9.30
Lise Marie Ranum

Søndag 19. 3. s. i fasten

kl. 9.30
Karin Nebel

kl. 11.00
Karin Nebel

Søndag 26. Midfaste

kl. 14.00

Fælleskoncert
Lise Marie Ranum

Søndag 5.

1. s. i fasten

APRIL
Søndag 2.

Mariæ bebudelses dag kl. 11.00
Helle A. Bisgaard

kl. 9.30
Helle A. Bisgaard

Søndag 9.

Palmesøndag

kl. 9.30
Carsten O. Christensen

kl. 11.00
Carsten O. Christensen

Ingen

kl. 17.00
Lise Marie Ranum

kl. 11.00
Carsten O. Christensen

Ingen

Søndag 16. Påskedag

kl. 9.30
Lise Marie Ranum

kl. 11.00
Lise Marie Ranum

Mandag 17. Anden påskedag

kl. 11.00
Karen Nedergaard

Ingen

Søndag 23. 1. s. e. påske

kl. 9.30
Karen Nedergaard

kl. 11.00
Karen Nedergaard

Søndag 30. 2. s. e. påske

kl. 11.00
Mette Gabelgaard

kl. 9.30
Mette Gabelgaard

Torsdag 13. Skærtorsdag
Fredag 14.

Langfredag
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MAJ

SEDEN

ÅSUM

7. maj

3. s. e. påske

kl. 10.00 konfirmation
Lise Marie Ranum

Ingen

Fredag 12.

Bededag

kl. 10.00 konfirmation
Lise Marie Ranum

Ingen

Søndag 14. 4. s. e .påske

kl. 10.00 konfirmation
Nils H. Ellekilde

Ingen

Søndag 21. 5. s. e. påske

kl. 9.30
Nils H. Ellekilde

kl. 11.00
Nils H. Ellekilde

Torsdag 25. Kristi himmelfarts dag kl. 11.00
Lise Marie Ranum

kl. 9.30
Lise Marie Ranum

Søndag 28. 6. s. e. påske

kl. 9.30
Lise Marie Ranum

kl. 11.00
Lise Marie Ranum

kl. 9.30
Nils H. Ellekilde

JUNI
Søndag 4.

Pinsedag

kl. 11.00
Nils H. Ellekilde

Mandag 5.

2. pinsedag

Henvisning til Friluftsguds. Ingen
i Eventyrhaven

Søndag 11. Trinitatis søndag

kl. 9.00
Nils H. Ellekilde
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kl. 10.30
Nils H. Ellekilde

Forårskoncert i Åsum
Søndag, den 26. marts kl. 14.00 i Åsum kirke
Beatsalmer:

Rock, Håb og Kærlighed
Et poetisk bidrag sammenstillet af stærke bibeltekster og klassiske rocksange fra
tiden omkring 1970
Medvirkende:
Tina Kruse Andersen, skuespiller og dramatiker fra Odense Teater, oplæser.
Simon Mott Madsen, sanguddannet på konservatoriet i Odense, sangsolist.
Bjørn Krog Thesbjerg, organist fra Løgumkloster og Kgl. Musikkonservatorium,
klaver. Tore Bjørn Larsen, organist og korleder ved Sct. Nicolai Kirke i Svendborg,
orgel.
Det er far og søn, der spiller henholdsvis orgel og klaver.
Musikken lyder således fra både orgel og klaver – samtidig!
Det bliver rigtig levende musik fremført i kirkerummet.
En collage bestående af sang og oplæsning.
Det er et bidrag til at gøre ekstra opmærksom på salmebogens poesi ved at sammenstille danske kernesalmer med stærke bibeltekster og klassiske rocksange.
Således skabes en glad, inspirerende og velklingende oplevelse for os.
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Healing og Helse
Tirsdag, den 2. maj 2017 kl. 14.30, tirsdagscafe i Rytterskolen

Dorte Strøm Jeppesen
Snedkerstræde 11, Åsum.

Dorte Strøm Jeppesen interesserer sig for alternative behandlingsformer, der kan
hjælpe mennesker af med store som små skavanker både af fysisk og psykisk art.
Dorte er uddannet indenfor flere felter, men denne tirsdag vil vi primært hører om
Kraniosakral terapi. Dorte kan med denne behandlingsform klare rigtig mange
problemer med kroppen, det kan være hovedpine, ondt i nakke, skulder, knæ, hofte
mv.
Mød op til en spændende eftermiddag, hvor vi hører og ser, hvilken let og behagelig behandling der er tale om.
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Menighedsrådet orienterer
12. marts 2017
Det nye menighedsråd, der tog fat på en ny periode 27. november 2016, er startet
arbejdet med god energi. Vi har nu prøvet at løse de første opgaver, som vi er
blevet præsenteret for.
Vi er gået i gang med drøftelser om visioner for den kommende periode.
Søndag den 12. marts 2017, vil vi opfordre alle i sognet til at deltage i gudstjenesten med efterfølgende arrangement i Rytterskolen. Der vil I kunne komme med
ideer, forslag m.v., så visionerne for fremtiden bliver skabt i samarbejde med så
mange som muligt.
Se andet sted i bladet, de nærmere detaljer til dette arrangement.
Vi vil gerne opfordre alle til at bryde en travl hverdag, ved at bruge en times tid
søndag formiddag til deltagelse i gudstjeneste, hvor der er mulighed for fordybelse
og samvær omkring salmesang og prædiken.
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Folkekirkens nødhjælp i
Åsum og Seden
12. marts 2017
Der er stadig mulighed for at give ’et par timer’ søndag d. 12. marts 2017.
Indsamlingen starter fra kirkekontoret,
Mindelundsvej 110 i Seden fra klokken 10-12.
Seden Menighedsråd sørger for pizza, mens vi venter på optællingen.
Bedste bud på årets resultat belønnes med 2 biografbilletter med tilbehør,
sponsoreret af:
Åsum Menighedsråd.
Indsamlingen styres af Hjørdis Poulsen, der kan kontaktes på tlf. 2337 3067
eller hogppoulsen@gmail.com

Vil du vide mere se www.nødhjælp.dk
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Sognecafeen
ognecafeen i Seden
Alle møder holdes den første torsdag i måneden kl. 14.00 – 16.00
Sted konfirmandstuen, Seden Præstegård · Mindelundsvej 45 · 5240 Odense NØ
Ansvarlig Vera Brik tlf. 29281575
Torsdag den 2. marts kl. 14.00
Om samfundets svageste
Ved gadepræsten Peder Pontoppidan Thyssen
Han vil fortælle om det opsøgende arbejde blandt hjemløse og marginaliserede
mennesker i Odense
Torsdag den 6. april
En musikalsk eftermiddag
Eftermiddagen byder på ”Gæt en sang” og ledes af Jens Sandager fra Vejle.
Torsdag den 4. maj
Om Jeppe Aakjær
Ved Anne-Lise Arnstrup
Fortælling om jeppe Aakjærs liv, og undervejs synger vi nogle af hans sange.
Sogneaften, Onsdag 15. marts 2017 kl. 19.00
Forfatter og ”sprogdoktor” Anders W. Berthelsen holder foredrag om det danske
sprog og den fynske dialekt. Han har netop udgivet bogen ”Fynsk så det synger”
om vores lejfige fynske dialekter. Hver mandag optræder han som ”Sprogdoktoren” på bagsiden af de fynske dagblade. Sted: Seden Præstegård, konfirmandstuen, Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ.
Hør også andre
I dette kirkeblads gudstjenesteliste er der mange nye navne. Dette skyldes, at
sognepræst Nils Holger Ellekilde er blevet bedt om at afvikle opsparet frihed, da
reglerne er blevet ændret. Tag godt imod de vikarierende præster, og husk at komme til gudstjeneste, så de ikke synes, det er forgæves, at de møder op.
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Generalforsamling
eneralforsamling
Åsum Sogns Beboerforening
Onsdag, den 29. marts 2017, kl. 19.30
i Idrætsforeningens klubhus, Ryttervejen 21
Mød op og deltag i debatten om beboerforeningens arbejde
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning aflægges
3) Revideret regnskab for 2016 fremlægges til godkendelse, herunder
regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
Forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
(tirsdag d. 21.03.17.)
6) Valg af bestyrelse
3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
7) Evt.
Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement.

M.V.H. Bestyrelsen
Alle indkomne forslag offentliggøres løbende på vores hjemmeside
www.aasumby.dk
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Affaldsindsamlingen
2. april 2017
Samler vi ind. Ikke penge, men affald i naturen
Beboerforeningen har igen år meldt sig til Danmarks Naturforenings forening årlige
indsamling af affald i naturen.
MØD OP PÅ RYTTERSKOLEN
Søndag d. 2. april kl. 14.00
Tag hele familien med og få nogle hyggelige om meningsfulde timer sammen og
samtidig være med til at gøre vores by renere.
Efter indsamlingen er der kaffe/kage, samt øl og vand.

”Forårsrengøring/vedligeholdelse”
Onsdag, den 26. april 2017, kl. 17.00
Vi glæder os til at du/I kommer og vil være med til at bevare de gode aktiviteter vi har i
vores sogn!

”Forårsrengøring af
petanquebanenvedligeholdelse af legeplads ”
Onsdag d.26. april kl. 17.00

Medbring gerne skuffejern/rive m.m.
Efter endt arbejde serverer beboerforeningen
pølser med kartoffelsalat og måske tager
vi et spil petanque.

15
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Virksomheds/Flytning

17

Forår – søsætning - familiedag
Onsdag d. 17. maj kl. 17.00/ ved Rytterskolen.
Vi henter Gurli og Nønne og går samlet til kanopladsen.
Efter søsætning og mulighed for en tur på åen, giver beboerforeningen grill pølser
m. brød.
Drikkevarer kan købes.
MØD OP TIL EN HYGGELIG FORÅRS OG FAMILIEDAGi Åsums skønne natur.
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Lokalhistorisk arkiv
Idet der i øvrigt henvises til aasumby.dk om dette emne følger her lidt central og
aktuel oplysning om Åsum lokalhistoriske arkiv.
Arkivet har til huse i Rytterskolen Ryttervejen 2 og har åbent hver onsdag 10-12
samt den første torsdag i hver måned 16-18. Der er for det meste lukket i skoleferierne.
Arkivet passes af Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup, Poul Poulsen, Kai Teilmann og ikke
mindst Jørgen Lohmann født og opvokset på Krogsgård, nu bosiddende i Tommerup og Inger Reitz født i Åsum og først for nylig flyttet til Søhus. De to sidstnævnte
har i sagens natur en særlig stor personlig viden om ”gamle dage” i vores landsby.
Arkivet er meget interesseret i at modtage alt materiale, der kan belyse vores by og
sogns historie. Det kan være fotos, breve, dokumenter, mindre genstande, bøger,
kort m.v., så smid ikke sådan noget ud, men aflever det gerne på arkivet. Her bliver
det sorteret, ordnet og gemt og herefter registreret på arkiv.dk, så man her kan se,
hvad arkivet ligger inde med.
Hvis man søger oplysninger om tidligere tiders personer (f. eks. slægtninge) eller
ejendomme, eller hvad det nu kan være i vores sogn, kan ”arkivmedarbejderne”
være behjælpelige hermed, så kom gerne forbi, når der er åbent.
Når arkivet har åbent, har ”Bogbytteren”, som tidligere omtalt, også åbent. Den
passes af Hjørdis Poulsen og Kai Teilmann.
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn
MARTS

d.
d.
d.

d.
d.
d.

2. torsdag
5. søndag
12. søndag

16-18
11.00
9.30

19. søndag
26. søndag
29. onsdag

10-12
11.00
14.00
19.30

Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Menighedsmøde efter gudstjenesten i
Rytterskolen
Indsamling: Folkekirkens nødhjælp
Gudstjeneste
Forårskoncert: Rock, Håb og Kærlighed
Beboerforeningens generalforsamling,
Idrætsforeningens klubhus

APRIL
d.

2. søndag

d.
d.
d.

6. torsdag
9. søndag
9. søndag

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

13. torsdag
14. fredag
16. søndag
17. mandag
23. søndag
26. onsdag
30. søndag

9.30
14.00
16-18
9.30
11.00
17.00
11.00
11.00
17.00
9.30

Gudstjeneste
Affaldsindsamling
Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste
Fodbold: Åsum – B67,
Åsum Sportsplads
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Forårsrengøring af petanquebanen
Gudstjeneste
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MAJ
d.

2. tirsdag

14.30

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

4. torsdag
7. søndag
12. fredag
14. søndag
17. onsdag
21. søndag
25. torsdag
28. søndag

16-18

1. torsdag
4. søndag
5. mandag
11. søndag

16-18
9.30

17.00
11.00
9.30
11.00

Tirsdagscafé, Healing og Helse
v/ Dorte Strøm Jeppesen
Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Kano-søsætning
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

JUNI
d.
d.
d.
d.

10.30

Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 35-37
Se i øvrigt på hjemmesiderne
www.aasumsogn.dk og 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

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
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John Yde

Exam. Bedemand
- tidl. Politimand

Åsum Brands
Rytterskolen den 19. april 2017 kl. 19.00
Bare rolig Beboerforeningen har ingen planer om at sætte Åsum i brand!!
Men vi har planer om en branding af Åsum?
Alt tyder på, at politikernes og embedsmændenes øjne er stift rettet mod store investeringer som: - Odense Centrum – Letbane – det nye OUH – og deres drømme om
at få Odense på kortet.
Og alt tyder på, at udkants-Odense hvor Åsum åbenbart hører hjemme, ikke har
deres opmærksomhed!
Når vi som beboerforening henvender os til ”systemet”, får vi, uanset hvor gode
argumenter vi kommer med, ”en sang fra de varme lande” eller ingen respons.
Det er i det lys, vi ser behovet for, vi som borgere og beboerforening bliver klædt
bedre på! Så vi i den fremtidige diskussion og kamp får en stærkere bevidsthed og
en fælles forståelse, om hvad det er, vi vil, så vi tydeligere ser de kvaliteter, vi sammen
står på mål for.
En sådan fælles forståelse falder desværre ikke bare ned fra himlen…. Det kræver en
grundig diskussion, inden vi kan formulere byens værdier og dens fremtid.
Vi er klar over at det kan blive en længere diskussion! Men tanken er, at vi på mødet
den 19. april får sat en proces i gang med ideer og tanker, så vi sammen får formuleret byens mange kvaliteter samt dens mangler. Det kan kun være en fordel, når vi stå
over for embedsmænd og politikere, at vi samlet har en klar forståelse for, hvad det
er vi vil!!
Når vi bruger ordret branding, er det, fordi vi ser et langt dybere sigte med en sådan
fælles forståelse. Hvem har ikke opfattelsen af, at vi sidder oven på en guldklump?
Ikke mange landsbyer har som vi: en interessant historie, kultur, natur, livskvalitet og
et stærkt socialt sammenhold.
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Gang på gang oplever vi folks begejstring for vores by! Men tager vi fat og kommer
helt ind til benet på folk, ser vi ofte en stor skepsis! ”Jamen har I ikke meget tyveri, I
ligger jo i Odense NØ tæt ved Vollsmose, og er det ikke Odenses fattigrøves bydel”.
Alt sammen fordomme og uden betydning hvis vi kan finde ud af en branding af
Åsum.
”Byen med de mange kvaliteter!”
Vi glæder os til at komme i gang!
Vi ses!

Åsum Beboerforening
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Trafikken i Åsum - siden sidst
Så skete det igen. Tirsdag den 3. januar var der atter et uheld ved Snedkerstrædes
udmunding i Staupudevej. En bil kommer kørende ad Snedkerstræde og kører
direkte ud på Staupudevej uden at overholde sin vigepligt og rammer derved en
anden bil, der kommer fra rundkørslen. Den ramte bil ryger ind i forhaven på Staupudevej 7, og bilen fra Snedkerstræde stikker af i retning mod Nyborgvej. Der sker
skader på biler og forhave men heldigvis ingen personskade. Episoden er meldt til
politiet, som gav udtryk for, at her var et problem, der måtte ses på mht. vejenes
udformning. Ja, det er jo lige det. Vi venter fortsat tålmodigt på, at der skal ske
noget fra kommunens side, som tidligere skitseret.
Ellers er der jo kommet 70 km hastighedsbegrænsning på Staupudevej mellem
bygrænsen og Nyborgvej, og der er kommet byskilt i begge sider af vejen. Det er
næppe tiltag, der får den helt store betydning, men nu kan man da i det mindste
se byskiltet både på vej ind og ud af byen.
Nogen har måske undret sig over at byskiltene er rykket så tæt på byen. Forklaringen er, at der fra kommunens side blev argumenteret for, at der var større chance
for, at det blev respekteret, hvis det stod, hvor byen faktisk begyndte. Det kunne
vi i trafikudvalget ikke sige så meget til, da der rent faktisk var 100 m med åben
mark på begge sider af vejen efter den tidligere placering af byskiltet. At det så
blev rykket så tæt på, havde vi ikke lige regnet med, og det er da også blevet
bemærket overfor kommunen med henblik på genovervejelse.
Det var status i denne om gang, og vi ser, hvad der videre sker.

Kai Teilmann
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Henkastet affald
I ly af mørket havde nogen om aftenen den 22. januar henkastet et læs byggeaffald for enden af Gartnervænget helt ude ved Ringen. Det samme skete ved
Duedalen. På Gartnervænget blev en bil med trailer observeret samme aften, og
det kunne være den skyldige.
Poul Poulsen har rettet henvendelse til politi og kommune om det. Politiet ville/
kunne ikke (umiddelbart i alt fald) tage sig af det, men kommunen sørgede for, at
affaldet blev fjernet og Vollsmose politi henvendte sig efterfølgende, fordi de efter
først at have læst om det i avisen havde fået et tip. Om det så er opklaret, vides
ikke for nuværende. På pladsen ved indgangen til Kohaveskoven fra Grevenlundsvej henkastes der jævnligt affald, og her er for nylig også smidt byggeaffald, og det
forlyder, at det også er sket i Ræveskoven.
Den slags ”trafik” foregår åbenbart i vores sogn. Hvis det sker igen, og vi har øjne
og ører åbne og får noteret et bilnummer eller indhentet andre relevante oplysninger, der gør en opklaring mulig, har vi noget at gå til politiet med. Hermed en
opfordring.

Kai Teilmann
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Nye udlejningspriser
Bestyrelsen har besluttet, at ændre priserne
for udlån af telte mm.
Store telte 3x6 m. pr. stk. kr. 100,
små telte 3x3 m. pr. stk. kr. 50,
gasgrill inkl. gas kr. 200 (uændret),
gasvarmeovne inkl. gas (2 stk.) pr. stk. kr. 100 (uændret).
bord + 6 stole (ca. 26 borde) pr. sæt. kr. 20,
ved leje kun af stole (ca. 130 stole) pr. stk. kr. 5.
Den væsentlige ændring er, at udlån af borde og stole uden telte nu koster lidt.
Velkomstpakke.
Husk, at sende en mail til aasumby@gmail.com hvis I har kendskab til, at der er
flyttet nye personer til sognet.
Bylauget, idrætsforeningen, menighedsrådet og beboerforeningen har udarbejdet en
fælles velkomstfolder. Den udleveres sammen med en Åsumbogen og en flaske vin.

Ny redaktion
Som det fremgår af side 2 har bladet fået ny redaktion. Per Lind Thomsen har efter
at have arbejdet med bladet i en længere årrække ikke mindst som ansvarshavende redaktør siden 2011 valgt at stoppe. Vi siger tak til Per for det store arbejde,
han har gjort.
Vi modtager gerne indlæg fra alle, der måtte have noget på hjertet, herunder
gerne gamle historier og anekdoter fra sognet.
Vær opmærksom på deadline (s. 2). Tekst modtager vi gerne i wordfiler, og hvis der
er billeder, vil vi gerne have dem som rene billedfiler. Evt. jpg, og ikke indsat i et
worddokument.
Alt sendes til Sognebladet@aasumsogn.dk

Redaktionen
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Den gamle Veteran fortæller
Jens Hansen AAsum, om sine Oplevelser under Krigen 1864
Bragt i Fyns Tidende 2. August 1925

Efterfølgende er afskrift af denne artikel. Der er
ikke ændret i stavemåde m.m. i forhold til det
oprindelige skrift.
En af de gamle Veteraner fra Krigen 1864, Jens
Hansen, AAsum, Kan endnu paa en underholdende Maade fortælle om sine Erindringer og
Oplevelser under Krigen. Vi gengiver her en Del
af den gamle Veterans interessante Beretning.
Jeg er, siger Jens Hansen, født i Revninge
ved Kerteminde den 4. April 1839. Min Fader
boede i Birkum; men min Barndom og Ungdom
tilbragte jeg hos min Bedstemor, der var Enke
efter en Fæstegaardmand i Revninge.
I Efteraaret 1861 var jeg paa Session i Kerteminde og blev taget til Infanterist.
Næste AAr blev jeg indkaldt som Soldat i Odense. Jeg laa ved 5. Bataillon 3. Kompagni et AAr.
Faa Uger efter, at jeg var hjemsendt, blev jeg atter indkaldt, da det truede med
Krig. Vi laa i Odense en Maaned. Saa døede Frederik den VII, og Christian den 9
blev Konge. Vi aflagde Ed til den nye Konge, og kort Tid efter rejste 2. Kompagni til
Nyborg for at overtage Vagt- og Ordonnanstjeneste. Senere blev udtaget 12 Mand
af hvert Kompagni til at afløse 2, Kompagni, der blev sendt til Dannevirke. Blandt
disse 12 Mand af vort Kompagni var jeg.
Vi blev ikke længe i Nyborg. Vi sleb Sabler paa Smergelstene og lavede Papirhylstre
til Patroner. Vi var ogsaa i Korsør for at gøre Tjeneste; men pludselig fik vi Befaling
til at rejse tilbage til Nyborg.
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Vi skulde til Dybbøl.
Jeg blev syg og skulde ligge paa Sygehus i fem Dage; jeg kom saaledes ikke med de
andre. Sammen med kammerat gik jeg til Ullerslev. Derfra kørte min Mosters Mand
os til Revninge. Jeg vilde hilse af med min gamle Bedstemor.
Da vi rejste sagde Bedstemor: ”Nu faar jeg dig vel aldrig mere at se mere?” Jeg svarede: ”Med Guds Hjælp kommer vi nok tilbage.”
Vi var slet ikke bange for Krigen. De Revninger kørte saa for os til Odense, hvor vi
laa om Natten. Vi skulde melde os hos Sognefogden i Verninge. Paa Vejen gik vi ind
en Sted og bad om en Gang at drikke. Det fik vi, og Manden kørte os derpaa uden
Betaling til Verninge. Fra Sognefogden gik vi til min Bedstegarders Familie i Glamsbjerg; de kørte for os til Assens.
Herfra sejlede vi til Sønderborg, hvor vi meldte os til vor Kommandersergent, Erlandsen.
Dagen efter kom vi paa Forpost Nordvest for Dybbøl. Vi saa ikke Tyskerne den
første Dag. Næste Dag skulde vi rekognosere Skoven ved Sottrup og Alssund. Vi fik
Voksdugshuer til at trække over vore Kasketter og Ordre til at lade Geværerne. Vi
marcherede gennem Sønderborg, om ved Skanserne, ud til Sottrup.
Og straks var Spillet gaaende.
Vi sloges med Tyskerne hele Dagen. En Aften senere var vi paa Forpost og stod i
Kæde. Det var bælgmørkt. Allerbedst som vi stod raabte min Sidekammerat 3 Gange: Hvem der? Da ingen svarede, skød han. Det var imidlertid en gammel Pil, der
bevægede sig lidt frem og tilbage.
Næste Dag sagde Kaptajn Rothe til Ham: ”Jeg kan se, min Søn, at du er aarvaagen
paa dein Post, du skal faa det første Dannebrogstegn, der kommer til Regimentet;
men du kunde lige saa let have skudt en gammel Ræv som den gamle Pil.” I seks
Dage derefter laa vi paa Als, jeg laa ved 5. Regiment 2. Bataillon 7. Kompagni. Vi
løste 16. og 17. Regiment af, og 2. Paaskedags Morgen kom Tyskerne ved 2-Tiden
og gik paa os.
I Skyttegraven raabtes: Holdt! Hvem der? Svaret fra Tyskerne var en Geværsalve, og
saa raabte de Hurra.
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Jeg gravede ved Skanse 2 – eller 3 – og maatte retarere for at faa fat i mit Gevær
og Tornyster – og saa tilbage i Skansen.
Tyskerne havde angrebet 10 Regiment. Der kom saa to store Kollonner og skulde
tage os paa højre Fløj; men de blev skudt ned. Det var ved Ragebøl Kro. Resten
søgte at samle sig bag en Hegn; men vore Kanoner gjorde atter lyst imellem dem.
En enkelt Tysker kom frem for at skyde; men et velrettet Skud fra os fjernede ham.
Saa hejste Tyskerne Parlamentærflag. Parlamentæren blev bundet for øjnene, mens
han førtes gennem vor Stilling. Han førtes til Feltvagtskommandøren og bad om
Vaabenstilstand i 24 Timer, da de havde saa mange døde og saarede, at de ikke
kunde faa dem bort.
Divisionskommandøren, Oberst Bülov, gjorde Stads af 10. Regiment og sagde til
dem, at nu kunde han se, at Slesvigerne begyndte af faa Fædrelandskærlighed, 10
Minutter efter, at vi havde forladt Stedet, kom første Granat fra Broager og slog
ned paa Pladsen.
Den 18. April laa jeg i Sundmarksbarakkerne. Vi blev blæst ud og kommanderet
ned at besætte Alssund. Da Tyskerne havde taget Dybbøl, saa vi dem bære vore
Tæpper på deres Bajonetter, De var maaske bange for at blive befængt med Utøj.
Under Vaabenhvilen gik jeg til Læsning hos Løjtnant Schleppegrell. Han sagde: Nu
skal vi opføre os som rigtige militære igen. Kommer vi ind, skal vi huske at hilse
smukt paa militær vis.
Efter vaabenhvilens Slutning.
Blev vi beordret paa Forpost ved Alssund. Den første Nat hørte vi megen Uro i Skoven paa den anden Side og blev om Morgenen beordret i Dagstilling. Næste Nat
maate vi ud igen. Jeg stod paa Udkig og saa Tyskerne rende Baadene i Vandet. Saa
sagde jeg til Løjtnanten: ”Nu har vi dem.” Løjtnanten svarede: ”Ja, ganske rigtigt.”
Vi stak Ild paa vor Tjæretønder skød Tønden ned. Vi trak tilbage paa Landevejen.
Der stod vi lidt, blev saa kommanderet i Kæde paany.
Vi kom forbi en Stald. Der stod en gammel Mand og sadlede en Hest for at slippe
bort saa hurtigt som muligt. Tyskerne beskød os fra højre bagfra. Saa sagde vil til
hinanden: ”Nu kan vi ligge saa godt staa og blive skudt som ligge ned.” Vi skød
25 Skud paa de Tyskere der var foran os; saa trak de væk. Saa kom der 10 Tyskere
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løbende. Vi var da 11 Mand, som sagde til hinanden: ”Skal vi prøve at tage dem?”
Vi løb paa Hænder og Fødder hen til en Grøftevold. Jeg rejste mig halvt op. Da saa
jeg en Tysker 400 Alen, sigtede og skød, og Tyskeren rullede ned af Volden. Saa
kom Tyskerne igen, og vi derned, og med et var vi over dem med Bajonetterne. De
klynkede; ”Ak, Herre Jesus, kære Daner, giv os Pardon!” Vi tog de otte.
Da vi kom ned i Løbegraven med dem, kom den lille Løjtnant Skaarup. Han sagde:
”Det var godt gjort af jer. Nu skal jeg sige Jer, hvor mange, der er kommet over. Der
2000. Men nu er ”Rolf Krake” kommen, og saa kan der ikke komme for lidt efter
blev vi selv taget til Fange, da vi ikke selv kunde komme igennem. Mange faldt, bl.
a. Rasmus Eriksen her fra Egnen.
En kæk Kvinde
Vi blev trukket ned over Alssund til den anden Side i Skoven. Der laa paa en af de
tyske Ambulancebaarer en døende Dansker. Vi blev samlet en Del Fanger og ført
op efter Sottrup, bevogtet af tyske Hussarer. De var flinke. Saa kom vi ind i Sottrup
Kirke og spiste. Vi førtes derpaa til Flensborg af tyske Lansenerer. Da vi gik paa den
store Landevej, var der en Kone, der lukkede sit Vindu op og stod i sin Stue med
den danske Fane ved sin Side.
En Lansener gjord Front mod hende og befalede paa Tysk, at hun skulde fjerne
Fanen, ellers blev hun skude; men hun pegede paa sit Bryst og sagde: ”Værsgod,
skyd!” Lanseneren lod hende i Fred.
Nærmere Flensborg kom de danske Beboere ud for at tage mod os. Vi frygtede i
Førstningen, at de vilde gøre Nar af os; men da vi kom ind i Byen, mærkede vi, at
de vilde vort Vel. De kom med den ene Flaske Vin efter den anden og vilde give os.
Men Lansenererne red frem og tilbage for at hindre dem deri. Oppe paa Gaden
vilde en Lansener hurtig vende sin Hest, men den gled om paa Bagdelen. Lanseneren stak sin Lanse ind gennem et Vindue og knækkede den. Han fladt af Hesten,
der rejste sig og løb sin Vej. Vi klappede – vi turde jo ikke raabe Hurra.
Vi kom ind i Kirken og overnattede der. Flensborgerne bragte os Mad og Drikke,
saa længe vi kunde synke en Bid. Om Morgenen kom de igen og bad om vort Nr.
og Navn for at kunde melde tilbage, at vi var i Live.
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Vi fik igen Mad, og de uddelte Skjorter, Støvler o.s.v. til alle, som trængte. Kl. 4
rejste vi til Rensborg. Der blev vi indkvarteret i en Bræddehytte.
Jeg laa paa den sorte Jord. Tyskerne vilde sælge os en røget Sild og ”saaden en
Bitte”; men vi vilde intet købe af dem.
Over Altona og Hamborg førtes vi til Berlin. Mens vi stod opstillet der i to Geledder
– jeg stod i forreste – stod nogle fine Herrer og pegede paa mine Bukser.
Der var seks Hulle, som en Gule havde lavet. Mine Bukser havde været lagt i Læg
for at kunde gaa i Støvlerne. De gav mig en Daler for hvert Hul. Hele Dagen og
næste Nat kørte vi og kom til Kasne. Der laa vi i 17 Dage, arbejde den halve Dag
og slog Kegler den anden halve.
Saa førtes vi til Østrig. Løjtnanten solgte Keglebanen og gav os Pengene os sagde,
at vi skulde købe Skraa for dem, for naar vi kom til Østrig, kunde vi ingen faa.
Vi kom til Vien, laa der om Natten og sejlede saa 12 Mil op ad Donau til en lille by,
der hed Krems. Der havde vi det godt. Vi fik Oksekødsuppe hver Dag, den ene dag
klar Suppe, den næste Dag med Gryn o.s.v.
Den Femte Dag fik vi udleveret 5 Hvedebrød. Vi havde vor Frihed og kunde gaa,
hvorhen vi vilde, men vi skulde være hjemme Kl. 9 om Aftenen, hvis ikke, bliv vi
straffet som deres egne Militære. Vi bestilte ingenting. Havde ingen Bevogtning. Vi
skulde blot melde os hos Vagten, naar vi ønskede at gaa ud. Mens jeg var der, fik
jeg ”den ægypæiske” Øjensygdom og kom paa Sygehuset. Det varede kun 5 Dage,
saa var jeg rask. De sagde, at naar vi vaskede os, skulde vi tage Vandet i en Flaske,
hælde noget i Munden, spytte det ud i Haanden og gnide os med det i Ansigtet,
saa blev vi ikke smittede. Vi skulde også vogte os for hvilke Viskestykker vi tørrede
os paa. Vi var i Krems ca. 3 Mdr. Da vi skulde rejse, blev vi opstillet i Kasernegaarden paa to Geledder. Vore Underofficerer fik Kommandoen. Der blev kommanderet: March. Og Musikken lød.
Den første Melodi var ”Den tapre Landsoldat”, derpaa ”Nu skal vi atter med
Prøjserne slaas”. Da vi kom paa Damperen, holde de Tale for os, der blev oversat
paa Danske. De meddelte os, at der nu var sluttet Fred, og ønskede os en glædelig
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Hjemkomst. Saa gled Skibet. Damerne vinkede med deres hvide Lommetørklæder,
saa længe de kunde se os.
Jeg blev paa Hjemvejen igen syg og maatte standse i Kassel, hvor jeg laa på Sygehuset nogle Dage blandt ene Tyskere; men de var flinke mod mig. Jeg kunde ikke
komme videre, før der kom en ny Flok fra Østrig, dem fulgtes jeg saa med Resten
af Vejen hjem. I Hamborg saa vi Tyskerne komme marcherende med deres Geværer
omviklede med Grønt. De vilde jo vist sig som Sejrherrer. Da vi kørte gennem Rensborg, sagde Korporal: ”Lad os faa den tapre Landsoldat!” Vi sang – og fik den
ene Sten gennem Ruderne efter den anden. Da Toget holdt, sagde Ransborgerne:
”Hvis I vover at synge den en gang til, skal vi sende Bud til Flensborg og sørge for,
at I ikke kommer hjem.” Da Toget igen kom i Gang, fik de den: ”Og den har Tysken
haanet og traadt den under Fod.”
Men En Dag Stod vi otte Mand stille paa Flensborg Gade. Da kom en Civil, men for
os at se en meget fin Herre forbi. Vi hilste paa militær Vis, og saa kom han hen og
lagde 8 Daler i min Haand, en Daler til hver af os. Den niende Mand af Kammeratskabet beklagede sig Dagen efter over, at han ikke havde været med – saa fik han
min Daler.
En anden Dag gik vi to Mand paa Gaden. Saa kom to Smaapiger og bad os om
at komme op til deres Fader. Vi fik der god Mad og Drikke. Hans Døtre sagde, om
vi ikke vilde med ned paa Kirkegaarden og se, hvorledes Tyskerne havde ødelagt
Løven. Før vi gik derned, hæftede de et Dannebrogsflag paa vort Bryst. De maatte
jo ikke selv bære det.
I Flensborg glemte jeg min Brødpose. Vi kom saa videre over Sønderborg til København. Her fik vi Ordre til at aflevere vor Mundering; men lidt efter skulde vi hente
den igen; den skulde først afleveres i Odense.
Jeg fik alligevel ikke mine egne Bukser igen. Jeg vilde gerne have beholdt dem for
de skes Hullers Skyld.
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Åsum Idrætsforening
Fodboldsæsonen er kommet langsomt i gang.
Vi har trænet indendørs i Mulernes Sportshal og har lejet
grusbanen om tirsdagen ved B67.
Vi glæder os til at komme i gang igen på vores eget anlæg, men Odense kommune
forbyder os at komme på græsset på nuværende tidspunkt.
Vi har fornyet kontrakten med vores træner Thomas Brandt-Madsen indtil sommerferien, vi synes at han har gjort det godt.
Der er aftalt flg. trænings kampe for senior:
d. 12.3. 17 Haarby - Åsum
d. 18.3. 17 Tved - Åsum
d. 25.3. 17 TPI
- Åsum
Der er mulighed for flere træningskampe.
Turneringsstart er lokalopgør imellem
Birkende – Åsum søndag d. 2. april kl. 11.00
Første hjemmekamp er søndag d. 9. april på Åsum sportsplads
Åsum – B67 kl. 11.00
Multibanen er nu færdig og flot lysanlæg er sat op.
Vi åbner banen når foråret kommer, nærmere besked herom.
Det er vores håb at mange børn vil komme på banen.
Åsum Idrætsforening afholder som tidligere omtalt,
Generalforsamling mandag d. 27. marts kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden iflg. lovene.

Preben Schack
Formand
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75 års fødselsdag og 50 års jubilæum
Efter den netop afholdte fest ved Havnens Gourmet, i anledning af Preben Schacks
75 års fødselsdag og 50 års jubilæum som formand for Åsum Idrætsforening
vil jeg gerne bringe en stor tak til alle fremmødte, for flotte taler og gaver og til
alle de som viste opmærksomhed i dagens anledning.
En stor glæde var det også at tidligere trænere og spillere mødte op.
Der blev givet rigtig mange flotte gaver, men mest ærefuld var dog tildeling af
D.I.F.s hæderstegn i form af en flot guldnål.

Bent Clausen, næstformand i DBU og bestyrelsesmedlem i D.I.F. holdt en flot tale
og overrakte nålen.
Åsum Ifs. næstformand, Per Schack, holdt også en flot tale og fremhævede
de mange års store praktiske arbejde med såvel banekridtning, tøjvask, kantine
pasning og træner for både børn og voksne. I alle 50 år har Preben lagt mange
kræfter i at værne om Åsum Idrætsforening.
Gaven fra foreningen var løn for 50 års arbejde, 250 kr. pr. år.

Preben Schack
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Jubilaren og fødselaren
Preben Schack
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Adresseliste for Åsum Sogn
Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9447
ELR@km.dk
Tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag kl. 9 - 13.

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses– og begravelsesmyndighed
N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9343
NHE@km.dk
tirs.ons.fre. kl. 12 - 13, tors. 17 - 18

Graver: Jørgen Jensen
Tlf. 5134 5541
(ikke mandag)
aasumgraveren@mail.dk

Sognepræst
Lise Marie Ranum
Træffes i sognehuset
Mindelundsvej 110 efter aftale
Tlf. 2916 6013
LMR@km.dk

Regnskabsfører: Ingrid Olesen
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid43@jubii.dk

Menighedsrådsformand:
Inge Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Odense NØ
Tlf. 2136 6589
Burmoelle@mail.tele.dk

Organist: Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 2049 8532
HansBrehm42@gmail.com
Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

Åsum Sogns hjemmeside
www.aasumsogn.dk

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

Beboerforeningen
Formand
Alex Hold
Åsum Bygade 4; 5240 Odense NØ
AlexHold@live.dk
Tlf. 2222 2282

Åsum Sogns
Lokalhistoriske Arkiv
Poul Poulsen
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 2174 6064
hogppoulsen@gmail.com

Bylauget
Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10, Åsum
Tlf. 2136 6589
Burmoelle@mail.tele.dk
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Fastelavn 2017
Igen i år samledes vi til den årlige familiegudstjeneste i Åsum kirke hvor børnene traditionen tro kommer udklædte.
Efter fastelavnsgudstjenesten blev der holdt en lille pause på kirkegården.
”Også selvom jeg vidste,
at Jorden ville gå under i morgen,
ville jeg plante et æbletræ i dag.”
Citatet, som på smukkeste vis giver udtryk for håbet, er tillagt Martin Luther, og derfor
plantes der overalt i verden æbletræer, som skal blomstre i reformationsåret 2017.
Herefter gik vi alle til Rytterskolen hvor beboerforeningen og menighedsrådet bød velkommen til tøndeslagning i skolens have og kåring af kattekongen/dronningen, efterfulgt af
fastelavnsboller og saft/kaffe i skolestuen.
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