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TEMA:
Kulturarv

Løssalg 10,00 kr.

Den sidste Møller
side 13

”Mødet med mennesker af vidt forskellig
observans kan i fremtiden skabe nye værdier og dynamik samtidig med at øens
sammenhængskraft
og fællesskab bevares
og videreudvikles.”
Lederen side 2

Foto: Helle Blume
kommende numre af HelnæsPosten. De vil handle om
kulturarven, der bredt defineret ”omfatter hele fortællingen om samfundsudviklingen frem til i dag”. Overskriften er et citat af den
franske filosof Simone Veil
KULTURARV
(ikke at forveksle med den
Af Poul Dreisler
Overskriften til denne artikel franske EU-politiker af samer tænkt som et tema, der vil me navn). Fyrtårnet på billeomfatte artikler i dette og det symboliserer her nuet,

glimtet, der fortæller den
søfarende, hvor han er, på
vej fra et sted til et andet,
måske ukendt sted. Således
er kulturarven fortællingen
om fortiden, frem til nutiden.
Først når vi kender og er
fortrolige med den fortælling, evner vi at forme fremtiden.
Fortsættes side 3

Kjær’s tilbud
Januar, februar, marts
Rejecocktail anrettet i portionsglas
med asparges, salat, kaviar, tomat, citron og rød dressing
Kalveculotte med urtecremekartofler, grønsagssauté og
mixed salat
Jordbær flødeis
pyntet med flødeskum og chokolade

Kirkebjergvej 17,
Flemløse,
5620 Glamsbjerg,
tlf. 63 72 00 30

Truels Schultz
side 8

”Den, der ikke kender
fortiden, forstår ikke
nutiden og egner sig
ikke til at forme
fremtiden!”

Ny-Assens Kommune har
bragt sig i førerfeltet om at
blive kulturarv-kommune i
et forsøg om at medtage
kulturarven i den fremtidige planlægning.

Interview med

Pris kr. 99,-

Debat og Læserbreve
side 2 og 3
Vestfynsk oldtid
side 4
Generalforsamling i
Forsamlingshuset
side 5
Udmelding af
Folkekirken
side 6
Dilettant på Helnæs
side 7
Intet har nogensinde
været som det plejer at
være
side 8
Mysteriet på Helnæs
side 10
Generalforsamling i
Beboerforeningen
side 12
Den sidste møller
side 13
Det sker i februar
side 14
Køb og Salg
HelnæsPostens
gratisannoncer
side 15
Naturen har ordet
Bagsiden

v/ Torben Jensen
Ebberupvej 13
5631 Ebberup
Tlf.. 64 74 17 90
Telefax 64 74 17 87
E-mail :
auto-huset@email.dk
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LEDER

LÆSERBREVE

Sammenhængskraft

Jollehavn?
Den ansvarshavende for udgivelsen af HelnæsPosten og
den øvrige redaktion ønskes
tillykke med et spændende
initiativ.
Og den første udgivelse lover
jo godt. I lever flot op til
avisens formålsparagraf, og
ud over givetvis at være værdifuld for de faste beboere på
Helnæs, er det absolut meget
værdifuldt for os, der desværre ikke har mulighed for
at bruge den tid på Helnæs
som vi gerne ville.
Artiklen ”jollehavn eller ophalerplads – en ide på Helnæs?” efterlader et ønske om
læsernes mening.
Og lad hermed min mening
være helt klar.
Jeg imødeser meget gerne en
jollehavn eller en ophalerplads på Helnæs. Helnæs er
omgivet af vand hele vejen
rundt, på nær få meter, og i
øvrigt omkranset af et dejligt
farvand, og det er derfor ærgerligt at muligheden for at
have sin båd/jolle liggende
under mere betryggende forhold, end det er muligt i dag,
ikke er tilstede. Alternativt
er muligheden for adgang til
en ophalerplads en brugbar
løsning, der gør det væsentligt lettere at få båden i vandet.
De sidste år har vi valgt at
køre til stranden med bådtrai-

Sammenhængskraft er i disse år et kodeord i dansk politik.
Privatiseringen af mange af vore fælles institutioner, det
multikulturelle samfund, et svækket velfærdssamfund kan
være årsag til den meget snak om tab af sammenhængskraft i samfundet.
Mange mener, at velfærdssamfundet, det fælles ansvar for
hinanden, er årsagen til, at sammenhængskraften i samfundet ikke går tabt. Liberalistiske anslag mod velfærdssamfundet, er et anslag mod sammenhængskraften, og
selv vor statsminister Anders Fogh Rasmussen fra Danmarks liberale parti bedyrer da også - med samme begrundelse - at velfærdssamfundet og forpligtigelse overfor
samfundets svage, er afgørende for bevarelsen af landets
sammenhængskraft.
Men der er også andre forhold der har spillet ind.
Mange af de elementer, der tidligere var grundlag for sammenhængskraften på landet og også her på Helnæs, er i
dag ikke mere. Det nære og meningsfyldte fællesskab i
kirke, skole, andelsbevægelsen, brugsforeningen, sogneråd, forsamlingshus, foredragsforeninger og gymnastikforeninger er mere eller mindre gået tabt. Det atomiserede
samfund, opdelt i små enklaver og familier uden forbindelse med hinanden. Erhvervsstrukturen på landet har
udviklet sig således at der i dag ikke som tidligere er et
erhvervsmæssigt fællesskab. Det geografiske og kulturelle
tilhørsforhold er også forskellig med en befolkning sammensat af mennesker fra vidt forskellige egne af Danmark
i en skønsom blanding af land- og bymennesker.
Øens få tilbageværende mødesteder kan - på trods af alle
forskellighederne og alle dårlige odds - måske alligevel
skabe den samhørighed og den sammenhængskraft, som
de fleste vel ønsker. I dette nummer af HelnæsPosten skrives bl.a. om kulturarven på øen – og dette forstået i en
bred sammenhæng. En bevarelse og videreudvikling af
kulturarven kan skabe samhørighed og sammenhængskraft i vores lille samfund.
Man kan mene, at sammenhængskraften bedst fastholdes
ved at holde andre og nye tanker ude i et forsøg på at konservere og fastholde et homogent samfund. Men det er
ikke muligt, og heller ikke ønskeligt.

ler, hver gang båden skal i
vandet, men det er besværligt
og en lettere løsning var absolut ønskelig.
Jeg er naturligvis helt indstillet på, at etablering af en
jollehavn eller ophalerplads
er forbundet med et økonomisk arrangement, hvilket
jeg på f.eks. andelsvis er
indstillet på at indgå i.
Jeg håber, at der i de kommende udgaver af HelnæsPosten er mulighed for at følge
op på denne sag, og forhåbentligt med et positivt resultat til følge.
Michael Rønsholt
Stævnevej 22a
Stier i landskabet
Lige inden Carlo Jacobsen
døde, kom han med et fint
kort til mig, som han havde
lavet over de gamle veje.
Den ældste vej på Helnæs,
blev nedlagt i 1978. Jeg er
modstander af, at der bliver
lavet stier på mine marker på
grund af denne historie, da
det var den ældste vej som
blev nedlagt. Vi fik erstatning så vi kunne lave et
ledhul ind i marken, her er
der nogen som er begyndt at
køre med bil og traktor, det
var ikke meningen, da vi
solgte det til staten, det gør
ondt hos mig.
Borghild M. Larsen
Helnæs Byvej 26

MÅNEDENS TEGNING

Gunnar K. Hansen

Mødet med mennesker af vidt forskellig observans kan i
fremtiden skabe nye værdier og dynamik - samtidig med
at øens sammenhængskraft og fællesskab bevares og videreudvikles.
oa
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Trænger fyret ikke til at blive malet ?
Jo, men nu lysner det, jeg kender en maler, der vil male
fyret 36 gange !

HELNÆSPOSTEN JANUAR 2006
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LÆSERBREVE
Helnæs Posten 1
Det var dejligt at modtage
HelnæsPosten og jeg glæder
mig allerede til den næste !
Jeg vil gerne her benytte
lejligheden til at takke for
den varme og gæstfrie modtagelse jeg har fået.
Det er jo ingen hemmelighed
at jeg er utrolig glad for både
mit hus og Helnæs og tæller
dagene til jeg kommer igen.
Moira Poulsen
”Skomagerhuset”
Strandbakken 9
HelnæsPosten 2
Med stor interesse har jeg
læst første nummer af
af "HelnæsPosten".
Vi har en sommerbolig "Falkesgaard", Skovhaverne 23, og følger en del
med i livet på Sydfyn. Jeg
er ofte på Helnæs - og nyder
den smukke natur, besøger
gallerier, antikvitetshandler
og deltager i en del af de
aktiviteter, som foregår der.
Derfor har det min interesse,
at kunne abonnere på bladet.
Jeg forstår, det stadig befinder sig i "støbeskeen", og
der er mange ting, der skal
tages stilling til. Når I når så
langt, vil jeg være glad for at
høre fra jer. Det er et godt
initiativ, der er taget!
Grete Aarup
Haarby
HelnæsPosten 3
Vi synes, at hele redaktionen
på Helnæs Posten fortjener
et stort skulderklap. Flot
arbejde! Håber I kan holde
stilen. Det er bare rigtig dejligt for sådan nogle som os,
der "tusser" rundt i vores
egen verden, at få lidt information om, hvad der sker
rundt omkring på øen. TAK
for avisen.
Anders & Susanne,
Bøgeskovvej 9

Foto: Helle Blume

Den der ikke kender fortiden...
Er Helnæs et kulturmiljø?
I dags- og ugepressen har vi
kunnet følge med i historien
om, at Kulturarvsstyrelsen
og fondet Real-Dania synes,
det kunne være en god idé at
bringe kulturarven ind i den
fremtidige kommunale planlægning. Tre kommuner skal
være forsøgskommuner. NyAssens har meldt sig som
interesseret og er nu kommet
med i 2. runde ud af 3, om
en bevilling på 500.000 kr.
Det handler dog kun om den
”faste del” af kulturarven.
Dvs. fredede eller bevaringsværdige bygninger, fortidsminder og det man kalder
”kulturmiljøer”, der er beskrevet som ”et geografisk
afgrænset område, der fortæller noget væsentligt om
den samfundsmæssige
udvikling. Dvs. miljøer i by
eller på land, som har særlige kulturhistoriske værdier,
f.eks. historiske byrum, bytorve, landsbyer samt landskaber og skove med kulturhistoriske kvaliteter fra oldtiden til nutiden. I kulturmiljøer kan indgå fredede bygninger og fortidsminder samt
naturmæssige og landskabelige værdier.”

Kulturmiljøerne kommer
til at spille en hovedrolle.
Assens Kommune har skrevet som sit mål: ”Når Kommunen ønsker at styrke bevidstheden om kulturarven,
er det for at medvirke til en
forbedret udnyttelse af det
væsentlige potentiale, der
ligger i dette element. Assens Kommune anser turisme og bosætning som nøgleelementer i den fremtidige
udvikling, og kulturmiljøerne kan komme til at spille en
hovedrolle ved kreativ udvikling af infrastruktur –
navnlig stisystemer – og
etablering af rekreative områder, ligesom en styrkelse
af kulturarvsværdierne kan
understøtte bestræbelserne
for at holde liv i en række af
de mindre lokalsamfund og
fremme udviklingen af turisterhvervene i Assens by.”
Helnæs er ikke specielt
nævnt i ansøgningen udover
der nævnes, ”at man har en
række naturmiljøer, som er
så kulturafhængige, at de bør
medtages (eksempelvis Helnæs Made ..., arealer der
plejes og udbygges gennem
tilkøb)”.

fortsat fra side 1

Uanset om man bliver en af
de tre forsøgskommuner, har
kommunen tilkendegivet
interessen i at kombinere
kulturarven med fremtidig
planlægning og Helnæs er
en del af kommunen. Så
hvorfor ikke under alle omstændigheder tage imod tilbuddet og være med til at
påvirke den udvikling, der
skal give os svaret på, ”hvad
vi skal leve af i fremtiden”,
som det også handler om.
Rejsen ind i fremtiden skal
vi gennemføre – om vi vil
det eller ej.

En kort historie om kulturarv.
”Den danske kulturarv omfatter hele fortællingen om
samfundsudviklingen frem
til i dag”. En del af denne
fortælling handler om, at
Helnæs for 175 år siden var
ejet af herregården Frederiksgave (Hagenskov), som
var ejet af staten. Over de
følgende 30 år købte fæsterne til selveje de gårde de
boede i og den jord, de drev,
og langt de fleste var selvejere i 1856. I dag (2006) er
den største jordejer staten og
den næststørste bor heller
Kan vi ikke bare være lige- ikke på halvøen.
glade?

Odensevej 29, Assens tlf. 64 74 27 11
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Helnæs Arkiv efterlyser oldsager
Projekt Vestfynsk Oldtid
OLDTID
Af John Rasmussen
Projekt Vestfynsk Oldtid.
De lokalhistoriske foreninger i Assens Kommune sætter i år fokus på Den vestfynske Oldtid.
Arkivet forsøger for tiden at
få et samlet overblik over
Helnæs fortid, og vil derfor
gerne i kontakt med folk her
fra øen, der har oldsager
liggende hjemme. "I den
forbindelse har vi brug for
din hjælp" fortæller arkivets
leder Anne Hansen, og fortsætter "vi vil være meget
taknemmelig, hvis du vil
henvende dig til mig på tlf.

64 77 13 76 eller helst selv
møde op på Arkivet i Borgerhuset, lørdag den 4. marts
i tiden kl. 9.30-12.00, medbringende oldsager, stort
som småt. Vi håber, at vi kan
få lov til at låne sagerne, så
vi kan få tid til at registrere,
fotografere og eventuelt udstille dem".
Lørdag den 18. marts kl. 1417 og søndag den 19. marts
kl. 11-16 er der åbent hus i
Arkivet, hvor Helnæs oldtid
fremlægges og udstilles.
Anne Hansen ser frem til, at
mange vil udstille deres ting
og hun ser frem til en spændende udstilling.

HELNÆSPOSTEN - godt modtaget
Første nummer af HelnæsPosten blev en succes hos
vore læsere. I tidens stil,
almindelig selvglæde, tillader vi os at sige det selv, og
vi støtter os til mange tilkendegivelser og breve. Vi bringer i dette nummer breve fra
læsere, der har haft fornøjelse af at læse HP.
Mange forretningsdrivende
har ligeledes bakket op om
bladet med annoncer, som
en del af det økonomiske
grundlag.
Vi må dog erkende, at der
skal mere til, da det er dyrt
at producere bladet i den
kvalitet, vi ønsker. Interessen fra mange udenfor øen
har betydet, at vi også sælger bladet i abonnement og i
løssalg. (Se priser og bestilling på side 2.)
pd

HelnæsPostens første
nummer.

Abonnér på

HELNÆSPOSTEN
200 kr. pr. år inkl. forsendelse
Ring til Ulla Dreisler på

64 77 13 72

Flintdolken
OLTIDSFUND
John Rasmussen

net til den ønskede form.
Derefter fulgte en trykkeafspaltning med en trykstok af
lange, smalle afslag over
hele dolkens overflade .
Inspirationen til at fremstille
de tynde flintblade kom
utvivlsomt fra de metalsager
af kobber og bronze, man i
den tid i stigende grad stiftede bekendtskab med sydfra.
Flinthuggeren måtte tage
konkurrencen op og lave
flintdolke, der efterlignede
metalsagerne.

Finderen Erik Hansen fortæller:” En efterårsdag i
2005 gik jeg langs Helnæs
Bugten. Ud fra foden af klinten opdagede jeg et smalt,
sort stykke flint, Jeg tænkte,
hvad er mon det? Og stor
blev min overraskelse, da jeg
trak til og stod med flintdolken i hånden.”
Dolken var blevet symbol på
Fremstillingen.
mandlig status og som fulgte
Flintdolken er af sort flint, ham i graven.
lidt vanderoderet, men hel.
Flintdolken stammer fra den
Den hører til noget af det sidste del af bondestenaldeypperste, der nogensinde er ren fra 2400-2000 f. Kr.
fremstillet af flint. Den er
lavet i en teknik, der overgår I Danmark kalder man den
alt. Hemmeligheden bag Dolktid. Her var der stadig
disse raffinerede våben var stenalder, men ude i Europa
brugen af en såkaldt ”blød havde man taget hul på et
nyt kapitel af menneskets
teknik”.
Ved direkte slag med en forhistorie, nemlig bronzealblød hammer af hjortetak, deren.
hårdt træ eller lignende skete
en første tildannelse af em-

SUPER SPAR I ASSENS
Kører varetur til Helnæs hver
tirsdag og fredag formiddag

Bestil varer dagen før på tlf.

64 71 22 48
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Renovering af forsamlingshuset behov for at tænke bredt og langt
Spændende tanker blev
præsenteret og udviklet
under forsamlingshusets
generalforsamling i december – bestyrelsen ønsker at
samle flere penge sammen
til en større investering.
GENERALFORSAMLING I
Af Poul Dreisler
Hvad gør man, når man står
med 350.000 kr. og et forsamlingshus, der trænger til
en kærlig hånd?
Det var det spørgsmål bestyrelsen havde stillet sig selv
og aktionærerne ved den
årlige generalforsamling.
HelnæsPostens udsendte
aktionær tænkte, at det kunne
vel ikke være så svært. Man
sender bud efter relevante
håndværkere og får lavet så
meget som pengene rækker
til og så kunne det være klaret på få uger. Men nej, det
ville være at springe over
hvor gærdet er lavest. Bestyrelsen foreslog, at kapitalen
kunne være grundlaget for at
søge yderligere fondsstøtte,
så man kunne få skabt et
projekt, der pegede fremad.

bestyrelsen at høre generalforsamlingens mening. Det
blev hurtigt besluttet, at afvikle en mindre kloakgæld til
kommunen. Derefter foreslået alt fra nye grydeskeer til
nyt tag og utallige andre ønsker til relevante bygningsforbedringer. Det blev også
nævnt, at det vel var vigtigt
at vurdere på de aktiviteter,
man kunne forestille sig et
renoveret forsamlingshus
kunne være rammen om. Nu
var chancen der til at tænke
lidt på tværs af vante forestillinger om fællesskabet og
dets fremtidige udvikling.
Baggrunden for et sådant
forslag var, at 80 pct. af forsamlingshusets midler, er
det, der er tilbage efter salget
af den lokale brugsforenings
ejendom. Dvs. pengene er
ikke bare et bundt sedler,
men et kontant udtryk for
den kulturarv som ejendommen repræsenterede.

En tand er tabt – hvad gør
man så?
Brugsforeningen er sammen
med skole og forsamlingshus
(og flere andre), centrale
institutioner i et lokalsamfund, som kindtænder på en
Fra grydeskeer til udvik- række. Skolen er blevet til
ling af fællesskabet
højskole med succes og
Med udgangspunkt i dette og pladsmangel og et borgerhus.
de indsendte forslag, ønskede Brugsen er definitivt væk, en

Nye beboere på Helnæs
TILFLYTTERE
Af Eigil Kristensen
Lørdag eftermiddag på Stævnevej 24. Jeg ringer på døren
og venter. Der sker intet.
Prøver igen... Jo, den ringer
godt nok. Og prøver igen.
Endelig.
Få minutter senere og efter
en varm velkomst af nytilflyttede to store Rottweilere
og Jill og Dennis forstår jeg
hvorfor. Inde i stuen sidder
familien bænket med Jills
forældre, som efter mange år
sammen stadig ser nyforelsket på hinanden, og de ny-

der alle Eric Clapton på
DVD via en stor fladskærm
og de største højttalere, jeg
til dato har set i privat eje.
Det er ok at skulle vente nogle minutter, når ventetiden
følges op af sådan en nydelse.
Jill (23) og Dennis (32) er
begge fynboer, og de er nu
vendt tilbage efter at have
boet i Varde. Dennis forklarer at Helnæs blev valgt
grundet gode minder fra en
familiefest på Helnæs Kro og
efterfølgende besøg i fyrtårnet, og Jill understøtter det
med, at de mentalt allerede

tand er faldet ud. Hvad gør
man så? Man laver en bro,
for fortsat at holde sammen
på det, der er nødvendigt for
at kunne kapere nærende og
sund føde. Dvs. pludselig
står man i en situation, hvor
man har og får økonomiske
muligheder for at tænke i
større sammenhænge. Derfor
blev der på mødet også stillet
spørgsmål som: Hvordan ser
situationen ud om tre år, når
det kommunale tilskud til
Borgerhuset falder bort? Er
det ikke tiden at tænke og
handle stort nu, mens vi stadig har nærhed til det kommunale system? Hvilke andre aktiviteter kan vi forestille os ”kan komme i spil”
indenfor en kortere eller længere periode?

rer og prioriterer de mange
forslag, herunder forhører sig
i foreningslivet om, hvilke
aktiviteter man kunne tænke
at forsamlingshuset skulle
rumme i fremtiden. Der nedsattes et legatudvalg, der i
løbet af forår og sommer
skulle udarbejde et projekt
og ansøgning, der kunne
lægges frem til fornyet drøftelse. Til de mange forslag
kan føjes, at det kunne være
en idé at medtænke bygningens stil i projektet, og tillempe den til den oprindelige, således som det blev illustreret i sidste nummer af
HelnæsPosten.

havde købt huset ved første
kørsel henover dæmningen,
hvilket mange af os Helnisser godt kan nikke samtykkende til.
Jill har arbejdet med bilpleje
og rengøring, og hendes store interesse er trimmede biler
og ”hurtig kørsel”, selvom
hun påpeger at Escorten i
indkørslen ikke lige netop
symboliserer denne lidenskab. Gamle danske film
ligger også højt på interesselisten, og de nydes ofte alene, da Dennis er rejsemontør.
Dennis gør mest i rustfrit
smede- og rørarbejde, og
jobbet indebærer ofte rejser
af ugers varighed. Det kan
derfor være svært at planlæg-

ge alt for meget, siger Dennis, og han spørger samtidig
meget interesseret efter, om
der er gadefester på Helnæs.
Velkomstsnakken gik igen i
musikdetaljer, og det undrede mig ikke, da Jill og Dennis fortalte, at musikanlægget
som det første blev sat på
plads og testet. Jill og Dennis
er meget åbne og imødekommende, og sammen med hundene glæder de sig til at lære
naboerne at kende og byde
os velkomne i det dejlige hus
med den store have. De vil
dog gerne have, at vi ringer
på af hensyn til hundene,
som kan virke lidt ”store”,
når de kommer ud i entreen
med 120 i timen.

HelnæsPostens udsendte
kunne gå hjem i tryg forvisning om en spændende og
fornuftig forvaltning af hans
Bestyrelsen gennemfører aktie.
høring og prioritering og et
legatudvalg blev nedsat
Bestyrelsen lyttede og det
besluttedes, at den nu vurde-
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Folketingsmedlem udmeldt
af folkekirken pga. juleprædiken

Venstres politiske ordfører
Jens Rohde har meldt sig
ud af folkekirken, fordi et
par hundrede af folkekirkens præster har brugt deres prædiken juleaften til at
kritisere regeringens flygtningepolitik. Men hvad blev
der egentlig sagt fra prædikestolen om den sag i Helnæs kirke juleaften?
FOLKEKIRKEN
Af Anders Lundbeck Rasmussen

”Frygt ikke. Se, Jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket”.
Sådan lyder budskabet. Og
derfor må kristendommen
nødvendigvis også udvikle
sig til en broget folkekirke,
fuld af fejl og mangler. En
folkekirke som kan rumme
både dem med de rigtige meninger, og dem med ”de forkerte”. For budskabet er for
hele folket. Også for dem vi
ikke bryder os om. Også for
det menneske, som sidder på
kirkebænken ved siden af og
muligvis stemmer på et parti,
der fører en flygtningepolitik,
som man ikke er enig i, uanset om det så er på den ene
eller på den anden fløj. Også
for den, som måske står os
fjernt i enhver anden henseende, end at han eller hun
også er et menneske, som os med længsler, håb og drømme om et godt liv. Og med
ønsket om en glædelig jul…”

Kort før jul opfordrede et
præsteinitiativ under overskriften: ”Der er stadig ikke
plads i herberget” præster i
folkekirken til at bruge juleaftens prædiken til at tale
imod regeringens flygtningepolitik. En politik som de
mener er umenneskelig. Sognepræsten på Helnæs er ikke
med i det omtalte præsteinitiativ. Men i Helnæs kirke blev
der juleaften også prædiket
om folkekirke og flygtninge- Når præsten valgte at prædike
politik. Præsten sagde bl.a. således, så er det fordi evanfølgende:

LÆDERVARE OG HOBBYARTIKLER
AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS
TLF. 64 71 24 12

geliet aldrig taler om ”de
andre” - dem der ikke har
plads i herberget eller den
siddende regering. Det taler
altid til os selv. Det handler
om os alle, men først og
fremmest om os selv. Tilspidset formuleret: Det er dig der
ikke har plads i herberget, når
det kommer til stykket. Og
alligevel er det for din skyld
at barnet kom til verden. Det
er juleevangeliet for hele folket. Også for Jens Rohde.
Men Jens Rohde er blevet
gal. Han er gal over, at landets biskopper ikke har irettesat præsterne for at sammenblande religion og politik.
Dermed mener han, at biskopperne gør folkekirken til
en politisk institution, som
han ikke vil være medlem af.
” Jeg vil ikke betale kontingent til to politiske partier”,
siger han. I stedet vil han nu
arbejde for en adskillelse af
kirke og stat. For: ”Hvis kirken vil være politisk, må den
også tage konsekvensen af
det, og så skal det ikke være
en statskirke.”
Men hverken biskopperne
eller Jens Rohde har haft mulighed for at overvære de
over to hundrede præsters
juleprædikener, og ved således ikke, hvad der faktisk er
blevet sagt Biskopperne har
desuden modtaget under ti
klager over juleprædikenerne
fra folkekirkens 4, 6 millioner medlemmer - men ingen
af dem er fra Jens Rohde
s
e
l
v
.
Der er tilsyneladende heller
ingen huller i Jens Rohdes
uvidenhed om folkekirken.
For folkekirken er ikke en
statskirke. Det er heller ikke
en bispekirke, eller en præstekirke. Det er en folkekirke,
hvor enhver døbt på lige fod

med alle andre døbte, kan
komme og lytte til Guds ord.
Enhver må så med sin samvittighed afgøre sig for, hvorledes han eller hun vil handle
derefter – også politisk - i
ansvar overfor Gud og medmenneske.
Kirken” er ikke biskopperne
eller præsterne, men alle døbte. Derfor kan heller ingen
udtale sig på kirkens vegne.
Eller det kan netop alle gøre.
Alle døbte. På lige fod.
Jens Rohde understreger, at
det er som ”privat-person”,
han har meldt sig ud af folkekirken. Men han gør alligevel
sin – private!? - religiøse
beslutning om ikke at blive
gift eller begravet i folkekirken til politik i det øjeblik
han offentliggør den. Og dermed sammenblander han selv
religion og politik.
Var motiverne til udmeldelsen alene religiøse kunne han
jo have meldt sig ud i al fredsommelighed og uden mediebevågenhed. Eller han kunne
have gjort noget bedre. For
hvis det virkelig drejer sig
om, at man ikke bryder sig
ikke om en præsts forkyndelse, så har man indenfor folkekirkens rammer den mulighed at løse sognebånd til en
anden præst. Bryder man sig
ikke om en af de tohundrede
præster, der deltog i kritikken
af regeringens flygtningepolitik juleaften, kan man altså
løse sognebånd til en af de
totusinde præster, der ikke
deltog. Eller man kan - stadig
indenfor folkekirkens rammer
- slutte sig sammen med andre utilfredse og danne en
valgmenighed og selv ansætte en præst. Der er muligheder nok.
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Dilettant på Helnæs
DILETTANT
Af Anne Hansen
På opfordring vil jeg fortælle
om proceduren omkring et
dilettantstykke. Allerede når
en forestilling er slut i februar måned, bestilles der musik
og Forsamlingshus til det
kommende års dilettant.
I september modtager vi det
nye katalog fra ”Dansk Teaterforlag”, og vi går i gang
med at udvælge vinterens
stykke. De sidste par år har
jeg været betroet at udvælge
de stykker, der skulle hjem
til gennemlæsning. Vi har
nogle hensyn at tage til hvilke stykker vi kan bruge på
Helnæs: - ikke for mange
spillere, 8-10 personer af
hensyn til scenens størrelse
- ikke for mange sceneskift,
for pladsen bag scenen er
trang - ikke solosang, det er
Helnæsaktørerne ikke så
glade for.
Vi kan låne 6 dilettantstykker i 3 uger til gennemlæs-

ning. Undertegnede læser
dem alle, og de af bestyrelsen, der vil, læser også stykkerne. Vi kommenterer og
som regel er der et par titler,
der kan bruges. Inden returnering af stykkerne tæller jeg
replikker for hver rolle på de
brugbare stykker.
Vi forsøger at hverve spillere ved at forhøre rundt omkring, kun en enkelt har
meldt sig selv.
Mange har lyst, men mangler
tid. ”En anden gang” hører
jeg tit.
Sidst i november får vi rollehæfterne hjem. Når der er
en instruktør læser denne og
undertegnede stykket igen og
fordeler rollerne på spillerne.
Midt i december mødes spillere og instruktør hos undertegnede. Rollehæfterne fordeles og læses for første
gang som regel med spænding og stor fornøjelse. Efter
nytår øves der flittigt. Vi
mødes 2 aftener om ugen, de
sidste par år i Borgerhuset.

Lene

Janus
Førhen var det rundt hos
aktørerne privat. Den sidste
uge inden generalprøven er
vi 4 aftener i Forsamlingshuset. Scenen skal gøres klar,
måske tapetseres, det har
Annelise påtaget sig. Karl
Aage har klaret lysopsætning
og andet praktisk arbejde
der.
Alle deltagere hjælper med
rekvisitter, ligesom alle hjælper hinanden med kostumer.
Et par gange har Solvejg syet
dragter. En sminkør, der skal
fremhæve rollernes karakter,
er der også brug for. Det har

2006

7

været Jinnie de senere år.
Der prøvesminkes et par
gange for at opnå det bedste
resultat.
Ind imellem skal der skrives
og kopieres et program. Vi
har altid en afslutningssang,
men sjældent følger en sådan
med stykket, så den må laves
lokalt.
Vi kontakter pressen for at
gøre reklame på forestillingen. Dilettantstykket bliver
optaget på video, alle indvolverede samles efterfølgende og ser stykket. Man
ser sig selv og ler af medspillerne.
Beboerforeningen har arrangeret dilettant hver vinter
siden 1978. De 4 af årene var
det lokalrevyer.
Før i tiden var det idrætsforeningen, der klarede dilettanten. Der var en pause fra
1961 til 1978.
Alt i alt vældig morsomt at
være med til, man skal brænde for sagen for at bruge så
megen tid og kræfter på dilettanten. Tak til alle de rare
mennesker, jeg har ”spillet”
sammen med i alle de år!

De øver og øver og øver …
En flok amatører øver i øjeblikket flittigt på årets dilettant stykke. Det er som vanligt Beboerforeningen der
står for arrangementet. Stykket der spilles hedder
”Plante smil og plante solskin” og indeholder alle de
kendte ingredienser på et
stykke, der kan gå rent hjem
hos et bredt publikum - alt

som det hører sig til for en Blandt de medvirkende er
der flere kendte gengangere
rigtig dilettantforestilling.
f.eks. Janus, Lene, Linda,
Der er kærlighed, en masse Annelise og Munni, men der
forviklinger, svig og bedrag er også flere overraskelser af
på alle planer, men alt ender nye, der i år deltager i styknaturligvis godt forsikrer ket. Der spilles kl. 14 og kl.
Anne Hansen og Linda Lar- 19 lørdag den 18. februar, og
sen der står som henholdsvis det bliver sikkert for fulde
tovholder og instruktører af huse.
oa
stykket.

Annelise og Hans øver

Tøj til hele familien
af mærket Marine//Blue
kendt for kvalitet

Årstidens brugskunst
Besøg butik

Lørdage 10-17

tlf 64741601

vivi@wentzlau.dk

Stævnevej 21
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Intet har nogensinde været
som det plejer at være!
Alle samfund ændrer sig i
takt med tidens betingelser.
Udvikling er samfundenes
betingelse for overlevelse.
Uden udvikling dør selv de
stærkeste samfund. Men
kan vi påvirke fremtidens
forandringer i retning mod
vore egne ønsker og behov?
KULTURARV
Af Anders Lyng
Når vore højskoleelever første gang oplever Helnæs, er
der en helt entydig reaktion
fra langt de fleste: ”Her er
godt nok småt og hvad er
det, der får mennesker til at
bo her?”
De fleste af eleverne kommer
fra bysamfund. Derfor er det
interessant at høre disse første reaktioner – og det er
endnu mere interessant når

eleverne har oplevet Helnæs i hverdagen. Når de har
oplevet Calle i bussen. Har
deltaget i gudstjenesten med
snakken før og efter. Har
været til dilettant og fest i
forsamlingshuset eller blot
bliver hilst på af de lokale på
de mange gåture i den åbne
og helt specielle natur.
Byfolket ser helt klart at vi
her på Helnæs stadig har
kvaliteter og sammenhængskraft, der er sat overstyr andre steder! – Så siger de:
”her kan jeg måske også finde mit ståsted!”
Som regel er det vel sådan, at
vi ikke selv er opmærksomme på vort eget nærområdes
styrke og det der sker lige for
øjnene af os.
Historien skal først skrives
og så beklager vi måske noget vi har mistet og glæder os

Assens er hovedkøbstaden
- det kan ingen løbe fra
- siger borgmester Truels Schultz i en samtale
med HelnæsPosten
Den første hovedopgave er at
få Assens kommune til at
fungere, så borgerne får den
Hvad ser du som din aktuelle service og de ydelser, som de
har krav på , og at der samtihovedopgave ?
INTERVIEW
Af John Rasmussen

Fotocollage: Helle Blume
over det vi har fået tilført. –
Men hvorfor ikke selv være
med til at sætte dagsordenen
for fremtiden på Helnæs!
Helnæs er beskrevet helt
frem til 1990. Den tidlige
marinarkæologiske historie
af Jørgen Svenstrup og Ib
Ivar Dahl og sognets historie
af Carlo Jacobsen.
Det der fortælles, er historien
om at befolkningen på Hel-

næs til alle tider har handlet
aktivt i forhold til den virkelighed, der har sat dagsordenen!
Bl.a. da det oprindelige kapel, der i 1618 blev udbygget
til et kirkerum så man ikke
længere skulle til Sønderby
for at høre Guds ord.

dig sker en glidende overgang til den nye storkommune.
Den anden hovedopgave er
at få søsat den nye storkommune i samarbejde med sammenlægningsudvalget, hvor
jeg er medlem. Men mentalt
er jeg i gang med at forberede mig til at være kulturminister i den næste regering.
(red: Formand for kulturudvalget i Ny Assens kommune).
Bliver din opgave at varetage en kulturarvskommune?
Alene det, at vi er kommet så
langt, at vi er udvalgt blandt
10 kommuner, der får lov til
at søge og så kan jeg have
forhåbning om, at vi bliver
udvalgt blandt de tre, som
bliver kulturarvskommuner.
Nu søger vi, så må vi se. Det
afgøres i begyndelsen af
marts, hvorefter det egentlige
arbejde starter med at kortlægge kulturarven. Til det
arbejde er der en halv million
kroner til rådighed for hver
kommune. Det vil være en

kanon indgang til at få kortlagt vor kulturarv, men også
at bevare og profilere den.
Og i den forbindelse er specielt Helnæs nævnt i vor
målsætningsdebat som et
sted hvor der er en rig kulturarv.
Hvor skal det nye rådhus
ligge?
Assens er jo hovedkøbstad,
det kan ingen løbe fra, og for
mig at se vil det blive den
fornuftigste og billigste løsning, hvis rådhuset kommer
til at ligge her. Glamsbjerg er
en typisk uddannelsesby, og
den vil under alle omstændigheder blive et uddannelseskraftcenter i fremtiden.
Hvorledes sikrer I jer, at afstanden til den enkelte borger ikke bliver større?
Der skal være plads til ildsjæle, engagement og folkelig demokrati . Der skal formuleres en politik for det
område, så vi ikke drukner i
den større helhed. Vi skal
kende værdierne af samspillet med lokalområderne, og

HELNÆSPOSTEN FEBRUAR 2006
det fælles andelsmejeri i
1887 med flere end 55 mælkeleverandører så sent som i
60érne.

me
byggeriet til afvanding af
Maen fortsatte dette fællesprojekt.
I 1844 blev Helnæs mølle
bygget som et fællesprojekt
og så sent som i 1964 samlede beboerne 22.000 kr. sammen til restaurering af møllen.

og vi skal have udformet en
politik for aktiv borgerinddragelse. Så længe jeg er
kulturminister vil det folkelige engagement fylde meget i
mit hoved. Men der vil også
blive etableret borgerservicecentre rundt omkring.
Når du om cirka et år forlader borgmesterstolen, hvad
så?
Jeg er tjenestemandsansat
kriminalassistent og vender
derfor tilbage til Assens politi, men glæder mig samtidig
til arbejdet i den nye kommunalbestyrelse, men hvem
ved, måske er jeg en dag
igen borgmester i den nye
storkommune

tid . Og forleden købte jeg en
ejendom i Sønderby Bjerge
til min søn og svigerdatter,
hjælper jeg også til i min FILMANMELDELSE
sparsomme fritid. Ellers er Af Poul Dreisler
det det nære som fylder min
Det lyder som en annonce i
fritid: familie og venner.
oktober, men er en grotesk,
Et lille afslutningship til voldsom og morsom film. 42
borgmesteren. Snerydningen Helnæsboere havde trodset
på Helnæs har til tider været sne og slud for at se den på
noget mangelfuldt i denne Højskolen. Menighedsrådet
vinter.
havde inviteret. Vores præst,
Du er faktisk den første, jeg Anders, indledte med et godt
hører det fra, og da jeg lige komponeret sammendrag af
nu står og skal til chefmøde, den symbolfyldte film. Han
vil jeg tage det med.
indledte med at fortælle, at
den var optaget i og omkring
Horne Kirke og røbede ikke
ARKITEKT MAA OTTO ARP
den overraskende slutning.
HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD
Filmen er en absurd komeARKITEKTARBEJDE
die, der bygger hele sin
TIL RIMELIGE PRISER
handling på det gl. og nye
testamente. Fortællinger om
OMBYGNING - TILBYGNING konflikten mellem det gode
RESTAURERING OG
og det onde, rockere og
NYBYGNING
”perkere”, løgn og sandhed,
RING OG AFTAL EN
BESIGTIGELSE AF DIT HUS
det gustne overlæg og naiv
troskyldighed, den rene tro
TLF. 64 77 14 72
og kynisk videnskab og meE-MAIL OTTOARP@TDCADSL.DK
get andet. Ikke mindst spillet

Er der fast arbejdstid som
borgmester?
Nej, min arbejdstid er ganske
ukontrollabel .Det er opgaverne og mit eget temperament, der styrer arbejdstiden
Bliver der tid til fritidsaktiviteter?
Min kone og jeg har en ejendom i Ebberup, der kræver

flytning til Helnæs. – Huse,
der i 1990 stod med mørke
vinduer om vinteren, er nu
overtaget til helårsbrug. Huspriserne er steget. Der er kun
2 mælkeleverandører tilbage
men de mange, tomme staldbygninger begynder at få nyt
indhold. Børnetallet er mere
end fordoblet siden 1990. –
Men frem for alt er alle foreninger, der er så vitale som
mødesteder, stadig intakte.
Som tidligere beskrevet i
historien, er det ikke en naturlov at vores fremtid styres
af kræfter udefra. – Her på
Helnæs skal vi stadig tage
initiativet til det, vi er enige
om, skal være vores fælles
fremtid!

Bag alle disse solstrålehistorier ligger sikkert også forlængst glemte diskussioner
om nytten af de forskellige
initiativer. Der ligger sikkert
også fortællinger om personlige uoverensstemmelser og
uenigheder mellem gårdmænd, husmænd, daglejere,
fiskere, missionsfolk, kvinder og mænd og alle de øvrige muligheder for ikke at
gøre det, der skal gøres med
rettidig omhu!
Men på Helnæs har man gennem tiderne alligevel haft
format til at se ud over det
personlige for at fremme det Højskolen blev til på initiativ
fælles!
og kræfter her fra lokalområdet kort efter børneskolens
Nu skrives historien fra tiden lukning. – Vores historie bør
efter1990.
fortsætte fortællingen om et
nærområde, der havde format
Det er glædeligt at der i de til at tænke sig ind i en fremseneste år er sket en udvik- tid!
ling, der har betydet en til-

Skolens historie er næste
kapitel. Skolen har været
placeret forskellige steder og
først i 1853 fik den sin nuværende placering indtil lukningen i 1990. I året 1900 var
der næsten 100 børn i skolen.
Ved lukningen i 1990 var der
kun 25 elever på skolen.
Inddæmningen af Maen i
1786 var et fællesprojekt for
græsningsarealerne og mølle-

Der er historien om forsamlingshusene og byggeriet af
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Adams Æbler

af fabelagtige gode skuespillere i en handling, der hele
tiden overrasker, men ender,
trods volden og elendigheden, med en megaopvisning
i at sejren til sidst vindes ved
tro, håb og kærlighed. En
rigtig god film. Den kan ses
på DVD/Video.
Med den tilslutning, som
incl. højskolens elever, fyldte salen, må der være basis
for en filmklub på Helnæs.
Film skal, som bekendt, ses i
biografen – og kaffen og
kagen bagefter indtages i
selskab med dem, man måske ikke taler så meget med
til daglig. Tak til menighedsrådet for en god oplevelse.
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Mysteriet på Helnæs – Pælespærring eller bro
MARINARKÆOLOGI
Af Jakob Haahr
I mere end 30 år har der været bred enighed om at de
pælerester og den flyder der
blev fundet af fiskere fra
Helnæs omkring 1960 er
levninger fra en gammel
pælespærring mellem Helnæs og Illum.
Men med to relative nye
bøger stiller forfatterne Ib
Dahl, Helnæs og Jørgen
S ve n st r up, Br un sh u s e
spørgsmålstegn ved pælespærringsteorien. De mener, at det har været en bro
mellem Illum og Helnæs.
HelnæsPosten har set nærmere på sagen.
Denne historie tager sin begyndelse i maj 1999, hvor Ib
Dahl og Jørgen Svenstrup ud
for fiskerlejet på Helnæs
finder en spærringsplanke,
der ligger delvis nedsandet i
havbunden. Nationalmuseets
marinarkæologiske afdeling
bliver kontaktet og nogle
dage senere bliver planken
hævet. Dette fund sætter
spekulationerne i gang hos
de to forfattere.
Forhistorien en pælespærring
Men inden vi går videre med
denne historie tager vi først
forhistorien. I 1972 undersøger arkæologer den undersøi-

ske højderyg ud for Helnæs.
Her gør man på strækningen
mellem Illum og Helnæs en
række pælefund, der, ligesom den tidligere fundne
flyder, kan dateres til omkring år 1100 (plus - minus
100 år). Dateringen tilsiger
at materialet er fra begyndelsen af middelalderen eller
slutningen af vikingetiden.
Pælene har været placeret i
et fundament af ler og forsynet med dobbelte modhager
og har således været nærmest
umulige at hive op. Fjenden
er i denne periode Venderne,
der holder til i det nuværende nordlige Tyskland. På
baggrund af flyder, pæle,
placering, geografi og andre
fund konkluder den daværende forskningsleder Ole
Crumlin Pedersen, at der
havde været en pælespærring
ud for Helnæs. Pælene har
ifølge Ole Crumlin Pedersen
været placeret i 2 rækker
med flydere i mellem. Flyderen er en kraftig ca. 3,5 m
lang planke, der er tilspidset
i begge ender. I planken er
der to huller der passer nedover de to pæle, således at
planken kan fastholdes flydende og følge den stigende
og faldende vandstand. Planken har ifølge teorien ikke,
som man umiddelbart skulle
tro, vendt siden mod sejlretningen men derimod anbragt

på langs. Pæleparrene med
deres flydere har stået så tæt,
at det har været umuligt at
kile et skib ind i mellem
spærringen. Man antager at
øerne Vigø, Horsehoved og
Illum sammen med pælespærringen har udgjort et
samlet forsvarsanlæg. Porten
i spærringen har så været
Fals(led), hvor der kan have
været yderligere spærring til
at regulere trafikken ind og
ud af bugten.
En bro?
Men Ib og Jørgen tvivler på
denne forklaring. De undersøger de velbevarede pæle
og ”spærringsplanken” og
opdager at der ikke er nogen
slidemærker. Noget de ellers

mener naturligt må forekomme, da flyder og pæle skal
modstå vejr, vind, høj og
lavvande. Desuden betvivler
de at flydeplanken i bøg kan
holde sig flydende. Deres
egen erfaringer fra bl.a.
bundgarnsfiskeri er at træ
der ligger i saltvand på et
tidspunkt vil synke.
Ib Dahl og Jørgen Svenstrup
beslutter sig for at lave en
rekonstruktion af et pælefag
med flyder. De tager i skoven og indhenter materialer
der omhyggeligt hugges til
en tro kopi. De opstiller en
forsøgsmodel af en tro kopi
med pælefag og flyder på det
sted, hvor de arkæologiske
fund tidligere er gjort.

Alt forefaldende
arbejde udføres !
•
•
•
•
•
•
•

Træfældning
Nedrivning
Bygningsvedligehold
Havearbejde
Udvendig kalkning
Malerarbejde
Og meget mere …

Intet for stort - intet for småt
ring blot !

63 74 00 11
23 31 78 34

Casper Arp
Brandkærhuset
Helnæs Byvej 76
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Flydeplanken i rekonstruktionen flyder i alt 78 døgn og
det på trods af, at der hele
perioden kun er rolige vejrforhold. En tør kontrolplanke
holder dog noget længere.
Der er kun begrænsede slide-

mærker på flydeplanke og har været en del tilbagemelpæl, men det tilskriver Ib og dinger fra fagfolk på bogen.
Jørgen de rolige vejrforhold.
Det kommer for langt at
Ib og Jørgen mener på bag- komme ind på alle tilbagegrund af deres forsøg at kun- meldinger her, men Ole
ne udelukke tanken om en Crumlin Pedersen, der i sin
flydespærring. De mener tid stod bag pælespæranlægget er en ”forsvarsbro” ringsteorien siger at hans
bestående af nedrammede forslag er en ”minimumspæle i en konstruktion, som udgave” af hvordan et sådant
bærer broåg i god højde over anlæg kan have set ud.
højvande og bølgegang. Bro- Ole Crumlin Petersen skriver
ens bærende åg har været at det er vanskeligt at afgøre
forbundet med bjælker og om forsvaret mod Venderne
trædeplanker. Sådanne broer ”er sket med en ren pækendes også fra slaviske om- lespærring med flydere af
råder.
helt tør træ, der har kunnet
holde sæsonen ud eller med
Ib og Jørgen har tidligere en mere udbygget konstrukpåvist at mennesker som tion som foreslået af jer”.
levede ved fjorden før 1000- Han synes det er påfaldende
1100 havde tradition for at så spinkelt pæletømmeret på
færdes ad vej over øbuen fra Helnæs er og skriver ”man
sejlløbet ved Falsled til Hel- kunne næsten mistænke annæs. Deres tolkningsmodel lægget ved Helnæs for at
af Helnæsanlægget bygger være anlagt som en engangspå denne tradition.
foranstaltning over for et
truende angreb”.
Ros fra fagfolk
Ib Ivar Dahl fortæller at der Han mener næppe at denne
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spærring/bro hvis dateringen
holder stik kan kædes sammen med en oldtidsvej over
Illum, Horsehoved og til
Vigø. Men han afviser ikke
teorien om oldtidsvejen.
Tværtimod skriver han, at
man kender sådanne veje der
fører ud gennem fugtige
strækninger ud til ”ingenting” andre steder fra. Her
kan oldtidsvejen måske kædes sammen med Helnæs
(det hellige næs`) rolle som
kultsted i jernaldervikingetid?

Litteratur:
Jørgen Svenstrup, Ib Ivar
Dahl: Helnæsspærring, Flydespærring eller bro – En
beretning om et marinarkæologisk forsøg, Hvidbjørns
rejser VI, Otterup 2005
Jørgen Svenstrup & Ib Ivar
Dahl: Helnæsspærring og
Vender i Vikingetiden.

Abonnér på
HELNÆSPOSTEN
200, - kr. pr. år
inkl.. forsendelse

Ring til Ulla Dreisler
på Tlf. 64 77 13 72
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Generalforsamling i Helnæs Beboerforening
GENERALFORSAMLING II
Af Jakob Haahr
Godt og vel et halvhundrede
voksne + 10-12 unge mennesker mødte en frostklar januar aften frem til generalforsamling i beboerforeningen.
Af formanden Anne Lise
Larsen´s beretning fremgik
det, at der i 2005 havde været en god tilslutning til Dilletant og til Torsdagsklubben. Gudrun Nielsen og Anna Hansen kunne i 2005 fejre
25 års jubilæum i torsdagsklubben. Anne Lise oplyste,
at årets dilettant hedder
”Plante smil og plante solskin”
Årets udflugt til Valdemarslot var blevet aflyst på
grund af for få tilmeldte.
Bestyrelsen havde valgt at
springe legedagen over, fordi
der året før, i 2004, ikke havde været så stor tilslutning.
Man havde atter drøftet
færdsel på stier og veje. Der
var blandt andet klaget over,
at man ikke kunne komme
rundt ude ved fyret. Anne
Lise havde selv afprøvet at
det var muligt at gå ned på
stranden og komme rundt
den vej. Hun påpegede desu-

Den gamle brugsforening, som den oprindelig så ud, var i mange år samlingspunktet for beboerne.
Ældre foto ca. 1930 (Helnæs Arkiv)
den, at det var lovligt at gå
på stier og veje, samt at der
var vundet hævd på at færdes
på markvejene. Desuden
kunne man spørge, hvis man
var i tvivl.
Under debatten om formandens beretning blev der efterlyst orienteringer om hvad
der sker i beboerforeningen i
løbet af året. Svaret fra bestyrelsen var, at foreningen
nu kunne informere via HelnæsPosten.

skilte i landskabet. En forklaring kunne være, blev det
oplyst, et forsikringsspørgsmål for grundejeren. Når der
stod ”privat vej”, så betyder
det færdsel på egen risiko.
Det blev herpå foreslået, at
man så kunne sætte skilte op
med ”færdsel på eget ansvar”.

Regnskabet blev godkendt
og kontingentet er uændret
25 kr. På valg til bestyrelsen
var Mogens Rasmusen, Anne
Der blev også spurgt om Lise Larsen og Jinnie Madformålet med at have ”privat sen. Mogens ønskede ikke
vej” og ”adgang forbudt” genvalg. Foreslået blev Vivi

Mandag—onsdag
Torsdag
Fredag og lørdag
Søndag

14 -22
10-23
10-24
10-21

Wentslau og Erik Jeppesen,
hvorefter der blev foretaget
skriftlig afstemning. Valgt
blev Anne Lise Larsen, Jinnie
Madsen
og
Vivi
Wentslau. Erik Jeppesen
blev valgt til 1.suppleant
og Janus
Storm
som
2.suppleant. Endvidere blev
der valgt revisorer og suppleanter
Under eventuelt blev bestyrelsen rost for sin håndtering
af sommerhussagen.
Herefter var der bankospil.

Sønderby Smede– og VVS
v/ Karsten Andersen
Tlf. 64 74 10 05
21 67 96 25
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Den sidste Møller
PORTRÆT
Ved John Rasmussen
Jørgen Møller Christensen,
Helnæs Byvej 51 født 1930
som eneste barn af Hans Jørgen Christensen og hustru
Enna Christine Christensen.
Jørgen fortæller:
”Min oldefar Christen Jørgensen købte Helnæs Mølle i
1845, og den har været i
slægtens eje lige indtil 1988,
hvor Naturskolen overtog
den. Jeg blev boende på møllen indtil 1993, hvor jeg købte huset her på Helnæs Byvej
49. I min barndom gik vi
hver anden dag i skole her på
Helnæs. I 1-2 klasse husker
jeg vi havde frøken Johansen,
og i 3-4 klasse overtog lærer
Hansen undervisningen. I
første klasse gik vi i et år, og
i de andre klasser 2 år. Det
bliver vel til 7 år i alt.”

næs, men min bedstefars
tollekop har jeg aldrig set, for
da man gik over til almindelig betaling gravede han den
ned et sted på møllen. Han
fortalte stedet til min far,
men han døde, forinden han
nåede at fortælle mig hvor, så
jeg kender det ikke. Måske er
den begravet inde i møllen,
måske udenfor. Da den er af
messing, kan vel en af disse
Sent op-og tidlig i seng.
”Tidlig lærte jeg at hjælpe til hersens metalsøgere måske
ved landbruget. Dengang var finde den, men indtil da er
der ikke så meget mølledrift. det et mysterium.”
De fleste havde deres egen Krigen
elkværn, så møllen blev kun Hvad husker du fra krigen?
brugt til vort eget forbrug og Ja, der var tyskere ude på
nogle få husmænds.
Maden, jeg tror en 7-8 stykMen ellers var der nok at ker, hvor de boede i et trægøre. Vi havde 4-5 køer, et hus. De havde bygget en
par søer og en del små- og falsk lufthavn, så englænderfedesvin, foruden høns og ne skulle tro, at Helnæs var
ænder, så du kan se, der var befæstet. Men den hoppede
nok at lave både ude og inde. de ikke på ! Men de tyskere
På de 15 tønder land blev var meget fredelige, vi spilleder dyrket korn, roer, græs og de da også fodbold med dem.
kartofler.” På mit spørgsmål Der var særlig en tysker ved
om, hvordan køerne blev navn Heins, som spillede
drægtige, smiler Jørgen lidt: godt . Jeg tror, de spiste hen”Jo ...jeg husker svagt, at vi i ne på kroen. Jeg husker også,
begyndelsen anvendte den at en engelsk flyver smed
fælles bytyr på Christians- eller tabte nogle bomber ved
minde.”
Abkjeldsgaard og videre ud
Jeg tror den var fælles for mod Rørmosegaard. Måske
nogle få husmænd her på var det den flyver, der senere
nordenden af øen, senere faldt ned ude ved dæmninbrugte vi inseminøren.
gen, du ved, der står en sten
Den Forsvundne Tollekop.
”Når en eller anden fik malet
korn, tog min bedstefar med
en ”tollekop” så og så meget
korn som betaling. Den var
vel på størrelse med et stort
litermål. Jeg har engang set
sådan en, et sted her på Hel-

derude. Ellers led vi ikke nød
under krigen,, vi havde mad
nok. Og bortset fra rationeringsmærker på smør, tobak,
sukker og andet klarede vi os
godt. Der var lidt sortbørshandel, også med grise. En
grisehandler ved navn Lau-

rids Mathiesen blev meldt
for at have solgt en gris
”sort”, og på dommerens
spørgsmål om hvor stor grisen sådan cirka var, svarede
Mathiesen, at den havde samme størrelse som den, han
forleden leverede til dommeren. Der faldt ikke dom i
sagen!
Nutiden.
Hvad synes du om nutiden?
”Ja, det er en ny facon. De
gamle er sat udenfor, og det
er mærkeligt, at man ikke
skal op og malke eller fodre
grise. Og vi har jo hverken
smed , butik eller benzintank
mere her på Helnæs. Vi skal
helt til Ebberup eller Assens.
Ellers har jeg det helt godt,
om vinteren spiller jeg kort:
lige ud eller lombre, og om
sommeren slår jeg lidt græs
ude ved sommerhusene, og
jeg laver da også selv mad
hver dag, så det går helt godt,
men derfor kan det da alligevel blive lidt ensomt af og til.
I gamle dage kunne en familie leve godt på få tønder
land. I dag skal alt være så
stort. Jeg tror, det er E.U’s
skyld .”

Ser du fjernsyn ?
”Ja, men det er ikke værd at
se på! En kan dog forstå, at
kulturen og de unge er i højsædet.”
Du ser da sport i fjernsynet?”
Ja, jeg følger med i fodbold
og håndbold, det er også næsten det eneste, der er værd at
se på.”
Du er da også aktiv i petanqueklubben, hvor jeg ved, du
har vundet vandrepokalen 3
år i træk, og dermed til ejendom?.
Jo, men det var nok for at
have mødt flest gange, siger
Jørgen beskedent Men vi, der
kender Jørgen ved, at han er
en habil petanquespiller, og
også tidligere var en solid
forsvarsspiller på Helnæs
fodboldhold. Så er læseren i
tvivl om stillingen i fodboldeller håndboldligaen, da
spørg blot Jørgen. Han ved
besked. Det samme gælder
Helnæs historie og dens beboere. Jørgen er simpelthen
et levende arkiv. Som tilflytter er det rart at have en så
gæstfri og vidende person til
nabo. Ham kan man altid
trække på.
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DET SKER I FEBRUAR
Meditation
Meditation foråret 2006 på
Abkjeldsgård. .
Tirs. d. 14. februar
Tirs. d. 28. februar
Tirs. d. 14. marts
Tirs. d. 28. marts
Tirs. d. 4. april
Alle dage kl. 20.30
Medbring tæppe og evt. liggeunderlag. Hvis du har
spørgsmål, er du velkommen
til at ringe, ellers kom og
prøv at være med. Det er
gratis.
Ghita Dinell, 64771981

Redaktion Janus Storm tlf. 64 77 18 82

Gudstjenester i februar:
12 februar kl. 9.00
19 februar kl. 10.30
26. februar kl. 9.00
Fastelavnsfest for alle i
Forsamlingshuset
Søndag den 26. februar.
Nærmere meddelelse udsendes.
Arkivet
Arkivet holder som sædvanligt åbent første lørdag i februar fra kl. 9.30-11.30
Aflevering af oldsager til
affotografering og udstilling
4. februar

L’hombre
9. februar kl. 19.00
23. februar kl. 19.00
Dilettantforestilling
i Forsamlingshuset den 18.
februar kl. 14.00 og 19.00
Højskolen på Helnæs
Højskoledag
Onsdag den 22. februar 2006

kl. 10:00 Kaffe
kl. 10:15 Jakob Knudsens
roman” Den Gamle Præst”
genfortælling ved:
Borgerhuset afholder gene- Højskolelærer Helle AndreTorsdagsklubben.
sen kl. 12.00
ralforsamling 15. marts kl.
Torsdag den 2. februar kl.
19.30 i Borgerhuset. Dagsor- Middagsmad kl. 13.00
14.30 underholder den nye
Foredrag ved:
præstevikar Dorthe Rudbeck. den ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal indgi- Cand. theol. og leder af
Torsdag den 9. marts kl.
ves skriftligt til Bodil Storm Grundtvig Akademiet
14.30 kommer pastor Flenpå Vartov
sted Jensen, Brylle og fortæl- Senest 8 dage før generalfor- Henrik Wigh-Poulsen
ler og viser billeder med tit- samlingen
”Vær mig nær”
len:
Jakob Knudsens
Menighedsrådet holder
Gensyn med Etiopien.
Skilsmisse og nye ægteskab
sangaften den 15. februar i
Alle er velkomne.
Beretning fra et Danmark i
Borgerhuset kl. 19.30
opbrud

KONCERTER PÅ TOBAKSGAARDEN
04/2
25/2
11/2
17/2
24/2
03/3
4/3
10/3
17/3
25/3

DK ReggaeSplash
Johnny Deluxe
Killer Queen
Vincent Van Go Go
Heart Beat Club
Klondyke
Jokeren
Anne Linnet
Chris Minh Doky
Max Wolf

Bliv medlem af Tobaksgaardens Venner –
så kommer du billigere ind til samtlige
koncerter.
Bestil billetter eller kort på 64 71 20 31 eller
på www.tobaksgaarden.dk

Kl. 14.45 Kaffe og afslutning
Pris: 100,- kr.
Tilmelding senest mandag
den 20. februar

FORENINGER
Helnæs Beboerforening:
fmd. Annelise Larsen
Helnæs Byvej 33
Tlf. 64 77 15 95
Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 64 77 13 76
Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 64 77 13 76
Helnæs Forsamlingshus
Ryet 10
E-mail: helnaesforsamlingshus@hotmail.dk
Fmd. Janus Storm
Lindhovedvej 29
Tlf. 64 77 18 82
Udlejning
Bente Haines
Tlf. 66 13 24 87
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Lone Rasmussen
Stævnevej 14
Tlf. 64 74 25 74
Helnæs Jagtforening
Fmd. Jørgen Storm
Lindhovedvej 20
Tlf. 64 77 18 29
Petanque
Fmd. Hanne Ellebæk
Bøgeskovvej 16
Tlf.. 64 77 13 07
Borgerhuset
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19
Tlf. 64 77 13 97
Skolekredsen,
Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 12 75
Helnæs Kultur- og Musikforening
Fmd. Kirsten Broberg
Fåborgvej 41
5610 Assens
Tlf. 64 74 41 70
I/S Maen.
Fmd. Finn Hemmingsen
Stævnevej 23
Tlf. 64 77 13 29
Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Stævnevej 2
Tlf. 64 77 15 01
Vandværket
Fmd. Preben Jensen
Helnæs Byvej 7
Tlf. 64 77 13 06
Menighedsrådet
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19,
Tlf. 64 77 13 97
Sognepræst:
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 64 77 10 83
Graver: Hanne Albrechtslund
Tlf. 64 77 10 20
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KØB OG SALG
Køb og salg annoncer optages gratis og skal være redaktionen i hænde senest 6
dage før den første i hver
måned. Billeder kan medtages i et vist omfang
Keramiker se her !
Sparkeskive til lerdrejning
Sælges billigt
Otto Arp, Stævnevej 7, Helnæs, Tlf. 55 39 60 40 eller 64
77 14 72

Svejseværk sælges
Fungerer og er i orden
Casper Arp
Helnæs Byvej 76
63 74 00 11

MÆRKEDAGE
Udv. Jyde-dør
Udv. Jyde-dør med ramme
208x96, hvidmalet, som ny,
pris før 3500 kr. nu 1000 kr.
Ulla og Poul Dreisler
Ryet 22, Helnæs
tlf. 77641372 / 24822530

Højtalere
Smukke, velspillende audiovektor gulvhøjtalere - M 3
Avantgarde
sælges for 14.000 kr.
Nypris 36.000 kr.
Ring - kom og hør dem !
Gunnar K. Hansen
Helnæs Byvej 55
Tlf.. 30 24 61 75

Farve-laser printer
Lexmark C720 til A4 tryk,
sælges billigt. Fungerer perfekt.
Otto Arp, Stævnevej 7, Helnæs, Tlf. 55 39 60 40 eller
Træer Fældes
64 77 14 72
Haves: Motorsav, sikkerhedsudstyr og erfaring.
Slagtede kaniner sælges
Ønskes : Brænde
Henvendelse til
Eigil Kristensen, StrandbakLars Bang,
ken 21.
Helnæsgaard
Tlf.. 40 42 93 88
Tlf.. 64 77 13 09

SPAR I EBBERUP
BIO BRIKETTER
1 POSE 24,95
TA’ 3 FOR 50,-

POSTBUTIK
ÅBEN MANDAG - FREDAG

8.00 -17.00

HÅNDKØBSUDSALG
FRA
ASSENS APOTEK

VARETUR TIL
HELNÆS HVER
TORSDAG
DU RINGER
KAJ BRINGER !

Under rubrikken Mærkedage
optager HelnæsPosten orientering om
kommende fødselsdage,
jubilæer, bryllupper osv. og gerne med billeder.
Fremsendes senest 6 dage
før udgivelsen.
Taksigelse.
Hjertelig tak for venlig
deltagelse og blomster
ved Johannes Hansens
bisættelse fra
Helnæs Kirke.
Kirsten Hansen

Vidste du …
.. at der kan købes 10 forskellige
kvalitetsvine fra
Lögismose på
”MEJERIET”
åbent alle
lørdage mellem
14-17.
Er du i bekneb
udenfor åbningstid ringer du på
tlf. 64 77 14 85 så finder vi ud af
det !!

64 74 11 82

MARLENE LARSEN
Ebberupvej - Ebberup - tlf. 64 74 11 82

GRAFISK VIRKSOMHED
HOSTRUPVEJ 2 5230 ODENSE
63 13 00 00

HELNÆSPOSTEN
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Vidste du ?
- at fyret er 105 år gammelt og at Peter Storm
(Janus Storms slægtning) arbejdede som
tømrer ved opførelsen ?
- at kroen fik spiritusbevilling i 1879 ?
- at Mejeriet blev nedlagt i 1973 (opført i
1887). Tidligere havde
der været gårdmejeri i
Niels Ellebæks gård.
- at den lille smedje på
Helnæs Byvej er fra
1770 og ejet af samme
familie i over 150 år.
- at Helnæs havde en
maskinfabrik, der i begyndelsen af 1900-tallet
producerede radsåmaskinen ”Helnæs”.
- at den værste stormflod på Helnæs var i
1872, hvor vandstanden
var 3,5 m over daglig
vande, og at ”Store Katrine” sad på taget af
Branddamhuset, som
hun ikke ville forlade.
-at der var kongeligt
besøg - Frederik VII og
grevinde Danner - på
Helnæs den 12. september 1860. De besøgte bl.a. skolen og
lærerboligen. Siden har
vi ikke haft kongeligt
besøg på Helnæs.
- at Helnæs Mølle mistede sine vinger ca.
1950. I 1964 blev møllen tækket med strå,
men den mangler stadig
sine vinger.
- at det første postbud
på Helnæs hed Peter
Chr. Jørgensen - han
gik to gange om ugen til
Assens med postsække. Han beklædte embedet i 28 år fra 18421870.

NATUREN HAR ORDET
INTERVIEW
Af Jakob Haahr
Naturen kan på sin egen
måde godt tale til os. I aviser
sker det, at mennesker beretter om naturen, men det har
hidtil aldrig sket, at naturen
har fået lov at tale til os direkte gennem avisen. Vor
udsendte har fået et enestående interview.
Rødkindet strider jeg mig
frem igennem snestormen.
Jeg har besluttet mig for at
hilse på sangsvanerne og de
sædegæs, der holder til på
Peter Hansens roemark over
for Erik og Kamma Hansen.
Det er forunderligt syn. Flere hundrede gæs og svaner
står og fouragerer på vintersæden og i restroerne. De
flyver da jeg kommer, men
der er alligevel en gase, der
bliver lidt nysgerrig og lister
sig frem til mig. Efter lidt
småsnak indvilger den i et
interview.
Hvad laver I her?
Vi er på vinterbesøg, fra
nordskandinavien. Det er for
koldt deroppe nu.
Hvad spiser I?
Vi er vegetarianere – og kan
li´ grønne blade, rødder, bær
og så rodfrugter. Sukkerroer
som de her, er det bedste.
Når man kigger på en flok
som jer, så undrer det mig,
hvorfor I er samlet så mange
på et sted? Er I venner alle
sammen?
Det er med os, som det er
med jer mennesker. Vi holder sammen og lever sammen i små familier. Se der.
Der er Ole (gås red.) som
med lang strakt hals langs
jorden løber truende hen
imod Anders (gås red.). Og
nu svarer Anders igen. Aggressionerne har til formål
at give den enkelte familie
de bedst fødebetingelser.
Der er en naturlig rangorden
iblandt os - øverst i hierarkiet er gåsefamilien med unger, så kommer parrene og
nederst har vi singlerne.

Og med hensyn til dit andet
spørgsmål, så er vi i flok,
fordi det er det sikreste, så
kan vi bruge tiden på at spise og skal ikke tænke på
angreb forskellige steder fra.
Jeg har ladet mig fortælle at
I holder sammen som mand
og kone eller rettere sagt
gase og gås gennem hele
livet. Hvordan holder I hinanden ud?
Det er et svært spørgsmål,
men vi gør mange ting sammen – f.eks. rejser og flyver
vi en del. Vi er afhængige af
hinanden. Det er nødvendig
at holde sammen for at få
mad i kråsen og endelig så
bliver det ikke så kedeligt.
Når man ser på jer mennesker, så er jeres problem set
mine gåseøjne, at I er flokdyr, men har sagt farvel til
flokken. Uden flokken er det
ikke så sjovt at leve og uden

flokken tærer det på ægteskabet. For 200 år siden, da I
stadig levede i fællesskab,
havde I jo ikke skilsmisser
som nu.
Tror du på demokrati?
Hvordan skulle jeg kunne gå
ind for det? Det vi har nu er
jo menneskediktatur. Alle
beslutninger tages for og af
mennesker hen over hovedet
på os gæs.
Hvad siger Peter til at I spiser hans roer?
Naturen er ikke hans eller
menneskernes, naturen tilhører os alle.
Hvad siger du til at vi mennesker spiser gås til jul?
Tjoh, det er vel naturens
orden, men jeg vil anbefale
at I spiser and.
Tak for interviewet og god
vind fremover
Selv tak

