
Kjær’s tilbud 
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Rejecocktail anrettet i portionsglas  
med asparges, salat, kaviar, tomat, citron og rød dres-

sing 
Kalveculotte med urtecremekartofler, grønsagssauté og 

mixed salat 
Jordbær flødeis 

pyntet med flødeskum og chokolade  
 

Pris kr. 99,- 
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En ny kommune – med en 
fælles historie, der kan fø-
res mindst 5500 år tilbage.  
 
KULTURARV II 
Af Poul Dreisler 
 
Det blev desværre ikke Ny 
Assens Kommune, der blev 
foretrukket i sidste runde – 
men hvorfor ikke? Hvorfor 
stoppe her, når man nu har 
brugt så meget krudt på det. 
Og det kommer jo alligevel. 
Lad det tage lidt mere tid og 
være lidt mindre strømlinet, 

men fortsætte bør det, man 
kan næsten ikke andet. Uan-
set skal indholdet af den sid-
ste delrapport meddeles til 
de, der kunne være interesse-
ret i denne udvikling, og 
hvem skulle ikke være det? 
  
Assens Kommune i 5500 år 
Sådan kaldtes det fremsendte 
projektoplæg, og der skrives 
i materialet, at det er et 
“projekt, som skal fortælle 

historien om den fælles fortid 

og pege på perspektiverne 

for den fælles fremtid for de 

godt 41.000 indbyggere i den 

kommende Ny Assens Kom-

mune.”  

Dermed har man signaleret 
vigtigheden af, at kende sin 
fortid, for at forstå, hvor man 
er og derfra planlægge sin 
fremtid. Et synspunkt som 
vil blive lagt til grund for 
skabelsen af en fælles identi-
tet for den nye kommune, der 
i den første plan vil søge at 
give svar på tre konkrete 
spørgsmål:  
 
Fortsættes side 3 

Ny Assens Kommune blev 
ikke kulturarvskommune - 
men hvorfor ikke? 

Hvor mange børn er 
der  på Helnæs? Side 5  

Lederen side 2: 
 

Læhegn eller vind-

møller ? 

 

Vi mener, at ytrings-

friheden skal bruges 

- også af vore læsere. 

Derfor opfordres I til 

gennem artikler og 

læserbreve at give 

jeres mening til ken-

de. Skriv kort eller 

langt om stort eller 

småt. Det er jeres 

avis. 

 

  Årets dilettant- 
 forestilling Side 8 – 9  
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Læhegn eller vindmøller? 
 
 
Hensyntagen til andre mennesker, krænkende eller fornær-
mende udtalelser tager HelnæsPosten stærkt afstand fra, 
men det skal ingen hemmelighed være, at HelnæsPosten 
støtter vor kollega på Jyllands-Posten - dog ikke ved at gen-
optrykke Muhammed-tegningerne, men i forsvaret for yt-
ringsfriheden er vi klare i mælet. Al form for censur - også 
selvcensur, hvor man af misforstået hensyn undertrykker 
det, der burde skrives.  

 

Vi mener, at ytringsfriheden skal bruges - også af vore læse-
re. Derfor opfordres I til gennem artikler og læserbreve at 
give jeres mening til kende. Skriv kort eller langt om stort 
eller småt. Det er jeres avis. 
  

HelnæsPosten har i sine to første numre peget på flere em-
ner, der er særdeles aktuelle og vedkommende her på øen.  
 

I den første artikel peges på, at lokalråd er i støbeskeen og 
det er vigtigt for Helnæs’ fremtid. I dette nummer skriver vi 
om disse lokalråd. Beboerforeningen har modtaget materia-
let herom, og ”de andre” udenom os arbejder på fuld kraft. 
Hvad gør vi? Skal vi gøre noget? Er det vigtigt eller skal vi 
blot lade ”de andre” være lokalråd for os? 
 

Forsamlingshusets fremtid er i flere artikler behandlet i Hel-
næsPosten og mange spørgsmål trænger sig på. Hvad skal 
pengene fra Købmandsforeningen bruges til?  Skal det for 
alvor forsøges, på grundlag af en overordnet plan, at skaffe 
midler til at skabe et forsamlingshus, der også i fremtiden 
kan tiltrække øens befolkning? Her mangler en udmelding 
fra Forsamlingshusets bestyrelse. Og der mangler ikke 
mindst reaktioner fra læserne. Sagen om forsamlingshuset 
er så vigtig, at det ikke skal være tilfældigheder, der be-
stemmer bygningens skæbne. I den forbindelse kan det un-
dre, at det  legatudvalg, der blev nedsat på generalforsam-
lingen, endnu ikke er blevet indkaldt. Hvorledes ønsker vi 
det sociale og kulturelle liv skal udfolde sig om 10 år på 
Helnæs? Og hvordan kan vi etablere de bedst mulige vilkår 
for det? Herunder også  stillingtagen til Borgerhusets frem-
tid.   
 

Vi skriver om kulturarv og om den nye storkommunes pla-
ner og strategier. I dette nummer fortsætter vi med at refere-
re kommunens ønsker om samspil med borgerne om at for-

me deres fremtid. Det kræver en kraftigere stemme fra 245 
mennesker at gøre opmærksom på sig selv blandt 41.000, 
end det har gjort tidligere. Eller som det skrives ”vores hi-
storie bør fortsætte fortællingen om et nærområde, der hav-
de format til at tænke sig ind i fremtiden”. Helnæs skal selv 
påvirke sin udvikling. Vi har meget at tilbyde. 
 

Der er ikke kommet reaktioner på disse artikler og spørgs-
målet er, om de overhovedet har afsat sig spor i foreninger-
nes bestyrelser eller hos andre, der måske ikke er tynget af 
bestyrelsesansvar. Det er trist for debatten og den demokra-
tiske proces, men også for løsningen og behandlingen af 
vigtige spørgsmål for øens fremtid.  
 

Der er et gl. kinesisk ordsprog, der siger: Når forandringens 

vinde blæser, er der nogle der bygger læhegn og andre byg-

ger vindmøller.  
 

Ordsproget har naturligvis kun mening, hvis man overhove-
det bemærker blæsten. Men det gør de fleste, og nogle ser 
blæsten som en trussel og bygger et læhegn til at beskytte 
mod alt udefra kommende og håbe på, at intet forstyrres af 
blæsten. De, der bygger en vindmølle, ser mulighederne i 
blæsten. Kan vi ikke udnytte de nye vinde til noget fornuf-
tigt, noget der giver ny energi og fremdrift? 
 

Det handler altså om, at udnytte forandringens vinde. Lad 
os bygge vindmøller. Helnæs kan ikke længere blot trække 
vindebroen op eller ligge i læ bag hegnet. Tag stilling til de 
stillede spørgsmål eller formuler nogle andre. Svarene kun-
ne vi jo mødes om at formulere. 
 

HelnæsPosten og Helnæs vil vente på reaktionerne.  
 

Hvis du gerne vil bidrage i debatten, skriv eller kontakt  
redaktionen for et interview. 
 
WWW.HELNÆSPOSTEN.DK 
 

Fra og med dette nummer er HELNÆSPOSTEN på nettet, 
hvor man kan læse alle de udkomne numre.  Dette er speci-
elt en service for de mange udenfor Helnæs, der er interes-
seret i at læse om livet på vores halvø.  
 
   
 

MÅNEDENS TEGNING            Inge Højby 

 



Odensevej 29,  Assens tlf. 64 74 27 11 
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Fortsat fra forsiden 

 

”Hvem er vi? – hvor kommer 

vi fra? Hvad levede vore 

forfædre af? 
Hvad kan vi? – hvad er vi 

gode til? Hvad har vore er-

faringer lært os? 

Hvor vil vi hen? – Hvilken 

kommune ønsker vi os om 20 

– 30 år?” 
 

Hvad er så formålet med 
det hele? 
”Projektet har flere formål. 

Det væsentligste formål er at 

mobilisere politikere, kom-

munal forvaltning, kultur- og 

uddannelsesinstitutioner, in- 
teresseorganisationer, turist- 

og andre erhverv, ejendoms-

besiddere og enkeltpersoner 

i et bredt, folkeligt arbejde 

med henblik på at beskytte 

og udvikle egnens kultur-

arvværdier”. 

Der er altså først og frem-
mest et formål i, at få kom-
munens styrelse og indbyg-
gere til at ytre sig, tale og 
handle sammen på tværs af 
gamle skel. Når man tænker 

på, at sproget, de fynske lo-
kaldialekter, i gamle dage, 
kunne være forskellige på 
hver sin side af bække og 
åer, som ofte satte en grænse 
for menneskeligt, kulturelt 
samkvem, så kan man måske 
også forestille sig, at der kan 
være ”sprogforskelle” mel-
lem indbyggerne i den nye 
kommune. Hvem vil ikke 
også påstå, at Helnæs er no-
get for sig selv? Det siger 
”dem oppe fra landet” i hvert 
fald ofte. 
 

Bosætning og turisme 
En konkretisering af formå-
let er også anført i det 10 
siders store materiale, der, 
med bilag, er sendt til Kultu-
rarvsstyrelsen den 17. febru-
ar. Man skriver: 
 

”Med bosætning og turisme 

som nøgleelementer i udvik-

lingen af Ny Assens Kommu-

ne, kan den lokale kulturarv 

indgå som udviklingspotenti-

ale på en lang række punk-

ter. Det gælder f.eks.: 
 

- Udvikling af bymiljøerne, 

herunder udvikling af en 

passende balance mellem det 

gamle og det nye, udvikling 

af bymiljøer og nybyggeri i 

respekt for lokale traditioner 
m.v. 

- Bosætning i landsbyerne, 

herunder udvikling af prin-

cipper for boligbyggeri og 

landsbyudvikling med ud-

gangspunkt i landsbyernes 

historie. 

- Udvikling af sammenhæn-

gende tilbud inden for fritid 

og kultur. 

- Udvikling af turistattraktio-

ner, herunder samlede pak-
ker for cykelturisme o. lign. 

- Udvikling af et sammen-

hængende stinet, der kan 

være med til at binde de ud-

pegede kulturarvsmiljøer 

sammen. 

- Gennemførelse af en løben-

de dialog med borgere og 

interessenter om, hvordan 

fortiden skal præge fremti-

den.  

Eksempler på kulturarv  
I resten af materialet skildres 
eksempler på den kulturarv, 

man pt. kender til og som 
dermed er en dokumentation 
af titlen på rapporten, idet 
man fremhæver Kultpladsen 
i Sarup, som er dateret til ca. 
3500 f. Kr. En række andre 
eksempler på forskellige 
områder helt frem til i dag 
opregnes (deraf de 5500 år). 
Det nærmeste man kommer 
Helnæs er Brunshuse, Fed-
det, Agernæs Havn m.m. Alt 
dette skal indgå i et 
”kulturarv-atlas” (Digitalt 
Atlas) og være grundlaget 
for en kulturarvsstrategi, som 
skal  
”tænkes ind i en bredere 

strategiproces, hvor også 

kommunens to øvrige strate-

giske satsninger, bosætning 

og turisme indarbejdes”.  
 

Grundlaget er lagt for en 
fortsættelse 
Hvorfor ikke indtage en stæ-
dig holdning og sige, at så 
kan vi altså også godt selv. ½ 
mill. kr. er ikke meget i en 
kommune med 41.000 indb. 
Og med så meget værdifuld 
kulturarv, som man ikke har 
styr på. Det er næsten uan-
svarligt ikke at gå i gang. Og 
planen er lagt, ideerne udvik-
let. I hvert fald slutter rap-
porten med at opstille en 
tidsplan, der går fra marts-
april 2006 til oktober-
november 2007, hvor man 
formoder at være færdige 
med publikationen ”Assens 
Kommune i 5500 år”. Be-
skrivelsen af processen rum-
mer alt hvad hjertet kan be-
gære af møder, grupper, bor-
gerinddragelse og offentlige 
debatter. Det kunne være at 
en del af pengene kunne hen-
tes i et folkeligt medarbejde. 
Hvis man altså også mener, 
at det stadig er noget, der 
kommer os ved. 
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Kører varetur til Helnæs hver  
tirsdag og fredag formiddag 
 

 
 
 
Bestil varer dagen før på tlf. 

64 71 22 48 

 

”Ny Assens kommune 
rummer knap 70 landsby-
samfund. Hvis disse skal 
have gennemslagskraft til 
at opnå reel indflydelse på 
egen udvikling, samt have 
tilstrækkelige menneskeli-
ge ressourcer, der kan sik-
re lokale initiativers gen-
nemførelse, er det nødven-
digt at etablere nogle større 
enheder”.  
 
KOMMUNE- 
SAMMENLÆGNING 
Af Poul Dreisler 

 
Således indledes et oplæg, 
sendt til Beboerforeningen 
på Helnæs.  
 
Oplægget er udarbejdet af 
”Foreningen for fremtidens 
Landdistrikter i Ny Assens 
Kommune”. Foreningen er 
dannet ved at 2 personer i 
hver af de gamle kommuner 
plus en repræsentant fra 
Bågø, er gået sammen. Fod-
arbejdet er gennemført af 
Anja Knudsen, der er pro-
jektmedarbejder ved Tom-
merup Kommune.  
 
Frygten for at blive overset 
deles af mange 
Frygten for at Helnæs skulle 
blive overset i den nye stor-
kommune blev udtrykt i før-
ste nummer af HelnæsPo-
sten. En følelse som åbenbart 
deles af 70 andre landsby-
samfund. Løsningen er, at 
man ønsker at skabe en sam-
arbejdsstruktur hvorefter de 
70 mindre samfund bliver 
samlet i 21 lokalområder, 
bestående af 6 byer og 15 
lokalsamfund. Hvert lokal-
område skal herefter etablere 
en fællesforening, bestående 

af områdets foreninger og 
institutioner og  
 
”formålet med en sådan mo-

del er, at få etableret en 

handlingsorienteret fælles-

forening, der skaber net-

værksgrupper på tværs af de 

eksisterende foreninger/

interessegrupper, med det 

fælles mål, at gøre lokalom-

rådet til et spændende og 
attraktivt sted at bo og virke 

i” 
 

Alle disse lokalområders 
fællesforeninger skal heref-
ter, ifølge oplægget, samles i 
Fællesforeningernes Samvir-
ke (FFS), der skal have en 
bestyrelse på 6 personer, en 
fra hver af de gamle kommu-
ner. Oplægget anbefaler, at 
der ansættes en landdistrikts-
medarbejder som kontaktper-
son mellem FFS og Ny As-
sens Kommune. I oplægget 
skriver man,  
”Det er vigtigt at understre-

ge, at FFS ud fra en demo-

kratisk anskuelse, ikke re-

præsenterer hele befolknin-

gen i landdistrikterne, men 

kun de interessegrupper, der 

deltager i fællesforeninger-

ne”.  Og der fortsættes ”Der 

vil derfor fortsat være brug 
for supplerende metoder til 

at sikre nærdemokratiet, og 

øge graden af borgerinvolve-

ring i såvel lokale projekter, 

som i lokalpolitisk debat. 

FFS vil være en central sam-

arbejdspartner i dette arbej-

de”.  
 

Et storpolitisk bagtæppe 
Baggrunden for alt dette er 
også, at der lægges meget 
stor politisk vægt på landdi-
striktsudviklingen på regio-
nalt og nationalt niveau og 

med EU-kommissionen som 
øverste organ. Fra 2007 til 
2013 lanceres et såkaldt 
Landdistriktsprogram, hvor-
til der afsættes mia. af kro-
ner/EURO i såkaldt landdi-
striktsstøtte.  
 
Oplægget er sendt til Bebo-
erforeningen, idet det er me-
ningen at aktivere så mange 
som muligt i at være med til 
at drøfte det udarbejdede 
oplæg. Det forekommer dog 
som om, der bygges et kine-
sisk æskesystem op i, hvor 
repræsentanter udpeges gen-
nem flere niveauer. Det lig-
ner meget det, man gjorde, 
da man etablerede elforsy-
ningerne til alle kroge af 
landet for hundrede år siden. 
Og bidrog faktisk til en me-
get kraftig udvikling af land-
distrikterne. Men hvem har i 
dag opfattelsen af at elforsy-
ningen bygger på nærdemo-
krati? Oplæggets forfattere 
er klar over denne fare, hvor-
for de skriver, ”at den lokale 
fællesforening, der er en 

samling af alle interesserede 

selvstændige foreninger, kan 

operere selvstændigt eller i   

samarbejde med andre fæl-

lesforeninger og at Fælles-

foreningernes Samvirke kun 

stiller sig til rådighed efter 

ønske ved løsning af særlige 

opgaver. Eksempler kan væ-

re: naturgenopretningspro-
jekter, stisystemer, trafikale 

forhold etc.” 

 
Møde i Glamsbjerg den 28. 
marts – hvad mener for-
eningerne? 
Der afholdes borgermøde i 
Glamsbjerg tirsdag den 28. 
marts. (Se annonce side 13). 
Hele konstruktionen bygger 
på foreningslivet i nærmiljø-
et. Hvad mener foreningerne 
på Helnæs om oplægget?  
Ny Assens Kommunes Sam-
menlægningsudvalg bevilli-
gede på sit møde den 14. 
februar, 100.000 kr. til det 
fortsatte arbejde i Forenin-
gen for fremtidens Landdi-
strikter i Ny Assens Kom-
mune. 

Ny samarbejdsstruktur for  
lokalsamfund i Ny Assens 

 

Abonnér på 

HELNÆSPOSTEN 
200, - kr. pr. år inkl. forsendelse 
Ring Ulla Dreisler Tlf. 64 77 13 72 
Eller mail: dreisler@mail.dk 
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MURERFIRMA   GUNNAR PEDERSEN 

HANS PEDERSEN 
SNAVEN 11     5631 EBBERUP 
 

Tlf. :   64 74 11 99 
Fax:   64 74 11 88 
Mobil: 20 74 16 99 

 

Aut. Kloakmester 
Alt indenfor: 
Jord- Beton - Kloak 
Murerarbejde udføres 
Belægningsarbejder 
 

Udlejes med fører: 
Teleskoplift - op til 16 m. 
Minigraver 
Bobcat 
Rendegraver 

Den seneste tids ”baby-
boom” har fået antallet af 
børn på Helnæs ultimo 
2005 til at runde de 50, og 
med mindst tre mere på vej 
i løbet af 2006, er det nok 
interessant at kigge lidt 
nærmere på statistikken 
 

 
BØRNESTATISTIK 
Af Charlotte Foss Madsen 
 

Der var måske enkelte, der 
rystede uforstående på hove-
det dengang i april 2002, da 
man satte  en storkerede op 
på Maden overfor Højskolen, 
men storken har da haft 
travlt med ”leverancer” til 
Helnæs de sidste par år, ikke 
mindst nytårsaften 2005. Her 
skulle den afsted hele to gan-
ge på samme dag – først med 
en pige til Lindhovedvej og 
bagefter med en dreng til 
Stævnevej.  

Flest piger eller drenge?  
Også her kan pigerne prale 
med at være det stærke køn, 
for der er p.t. 27 piger og 
kun 23 drenge bosat på Hel-
næs.  
 
Måske kan det være med til 
at spå kønnet på de tre endnu 

ufødte børn, hvis statistikken 
skal  forsøges balanceret... 
og måske ikke, for hvis man 
kigger på folketællingerne på 
Helnæs for både 1870 og 
1921 kan man konstatere at 
fordelingen mellem drenge 

og piger var nøjagtig den 
samme! 
 
En gennemsnitsfamilie 
Der er i skrivende stund 24 
børnefamilier på Helnæs, og 
hvis vi fordeler vores 50 
børn over disse 24 familier, 
giver det et gennemsnit på 
2,1 barn pr. familie, lidt over 
landsgennemsnittet, som 
ifølge Danmarks Statistik i 
øjeblikket er på 1,9.  
 
Hver femte helnæsbo er 
barn 
Med et indbyggertal på ca. 
250 personer kan man så 
regne ud, at 20% af Helnæs’ 
befolkning er mellem 0-15 
år, eller hver femte helnæsbo 
er barn.  
29 af børnene skal tidligt op 
hver morgen og i skole, de 
fleste på folkeskolen i Ebbe-
rup, hvor de største årgange 

helnæsbørn kan findes i før-
ste, fjerde og sjette klasse. 
 
 
 
 
 

 
Epilog 
Ved redaktionens slutning 
kan vi så tilføje, at storken 
atter har været på besøg – 
denne gang med en lille 
dreng, der skulle leveres til 
Møllen – tillykke! Derved 
stiger børnetallet på Helnæs 
til 51 børn mellem 0-15 år... 
og storken skal heller ikke 
tro, at den skal holde for 
meget ferie lige nu... for den 
er nemlig bestilt til endnu en 
”leverance” her i løbet af 
marts måned! 
 
Kilder: 
www.danmarksstatistik.dk 
www.boerne.dk 
 

 

Hvor mange børn er der på Helnæs? 
 



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

6 HELNÆSPOSTEN  MARTS 2006  

BØRN 
Af Jakob Haahr 

 
Vi ved, at der er mange børn 
på Helnæs. Men  kan børne-
ne lide at bo på Helnæs? Og 
hvad laver helnæsbørnene, 
når de ikke går i skole? Hvad 
tænker de på? Synes de, at 
der er fritidsaktiviteter nok 
på Helnæs? Og ville de øn-
ske, at der var en skole på 
Helnæs? I denne artikel sæt-
ter vi fokus på børnene på 
Helnæs. Vi har valgt at inter-
viewe Eske og Toke Hem-
mingsen på henholdsvis 10 
og 12 år samt Rebekka 
Haahr og Emma Katrine 
Wraa Nissen, der begge er 
10 år. 
 

Om at bo på Helnæs 
Alle børnene er glade for at 
bo på Helnæs. Toke og Eske 
synes dog, at Helnæs ligger 
lidt langt ude - det er f.eks. 
bøvlet at komme frem og 
tilbage, når man skal spille 
håndbold i Ebberup, siger de. 
Rebekka siger, at det er fedt 
at bo på Helnæs. ”Jeg kunne 

ikke tænke mig at flytte - jeg 
har jo boet her næsten hele 
mit liv”. Emma synes også, 
det er godt at være barn på 
en halvø.  ”Alle børn herude 
er meget tæt på hinanden,  
der er ikke længere, end man 
kan cykle rundt. I byen er 
der for meget trafik. Der har 
folk travlt – de arbejder hele 
tiden”, siger hun, og Rebek-
ka supplerer: ”Man kan  ikke 
sove i byen, for der er for 
meget trafik”. Ja, siger Em-
ma nikkende og beretter, at  
hun ikke  kan sove ved hen-
des faster, fordi toget dér 
kører forbi hver anden time. 
Toke synes ligeledes, det er 
dejligt, at der ikke er noget 
støj her ude pa landet. Eske 
synes, at noget af det gode 
ved at bo herude er, at man 
kan have dyrene rendende 
rundt. Han kan bl.a. godt lide 
katte. 
 

Idræt og fritid 
Emma, Toke og Eske synes, 
der er for få aktiviteter for 
børnene herude på Helnæs. 

De aktiviteter der er, er mest 
for de voksne, siger Eske. En 
undtagelse var dog teatret, 
som de alle gik  til i efteråret, 
og som de alle er enige om 
var rigtig godt. Det at spille 
teater gav ifølge Rebekka 
også et bedre sammenhold 
mellem børnene. Alle børne-
ne håber, at der igen bliver 
teater til efteråret. De kunne 
godt tænke sig, at det blev en 
tradition. 
 

Toke, Eske og Rebekka går 
til fritidsaktiviteter i Ebberup 
og Assens. Eske går til hånd-
bold og fodbold i Ebberup, 
Toke går til håndbold og 
bowling, mens Rebekka går 
til håndbold, blokfløjte og 
kor. Emma går ikke til nogen 
fritidsaktiviteter, da de ligger 
for langt væk.  
Jeg spørger, hvad de unge 
mennesker laver på Helnæs, 
når de har fri fra skole. 
Toke bruger en del tid på 
playstation og bygger med 
lego. Her om vinteren er han 
ikke så meget udenfor, mens 
han om foråret og sommeren 
kan lide at spille fodbold på 
græsplænen og køre traktor 
for sin far. Eske spiller også 
en del playstation, selv om 
det ikke er blevet til så meget 
på det sidste. Han kan godt 
lide at være nede i gymna-
stiksalen, og  om sommeren 
kan han godt lide at spille 
fodbold på fodboldbanen. 
Rebekka bruger også gymna-
stiksalen og kan ellers godt 
lide at cykle, svømme og 
snorkle. 
 

Alle børnene giver udtryk 
for, at man godt kunne lave 

noget idræt på tværs af alder 
på Helnæs. Det virker som 
om det er lidt ligegyldigt, 
hvad man laver, blot man 
laver noget. Emma foreslår, 
at man spiller fodbold og 
håndbold, mens Rebekka 
forestiller sig, at man  f.eks. 
en gang hver anden uge kom 
sammen og spillede med 
bolde og lavede gymnastik. . 
 

Skole på Helnæs? 
Jeg spørger dem, om de kun-
ne tænke sig, at der var en 
skole på Helnæs. Emma sva-
rer ”helt klar ja - der er lang 
vej til skolen, og det er nem-
mere, hvis man bare kan 
cykle derhen.” Det forholder 
sig anderledes med de andre 
tre, der alle fortæller, at de 
har så mange venner i Ebbe-
rup, som de ikke ville und-
være. Emma mener dog ikke, 
det er det store problem. 
”man kan jo bare se venner-
ne fra Ebberup i  fritiden”. 
Toke synes, det er fint, som 
det er, og Rebekka siger, at 
hun ikke kunne forestille sig  
et bedre liv i skolen, end det 
hun har nu. 
 

Emma synes, det er godt at 
avisen er kommet frem, ”så 
ved man mere om Helnæs”, 
siger hun. Hun mener dog, at 
der godt kunne være noget 
mere for børn i HelnæsPo-
sten og siger, at den f.eks. 
godt kunne indeholde tegne-
serie og quiz. Rebekka kun-
ne tænke sig, at der var kryds 
og tværs for børn i avisen. 
 

 
 
 

Børnene på Helnæs 

 



                            HELNÆSPOSTEN  MARTS 2006         7777 

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

Årstidens brugskunst

tlf
 6

47
41

60
1

vi
vi

@
w

en
tz

la
u.

dk

Besøg butik

Stævnevej 21

Lørdage 10-17

Næsten 75 år med Helnæs 
Kirke. HelnæsPosten taler 
med den tidligere meni-
ghedsrådsformand Lars 
Bang 
 
INTERVIEW 
Af Anders Lundbeck Rasmussen 
 

HelnæsPosten har besøgt den 
tidligere menighedsrådsfor-
mand Lars Bang, for at høre 
lidt om de snart 75 år, han 
har levet med Helnæs Kirke. 

- Jeg er selvfølgelig døbt i 
Helnæs Kirke, ret kort tid 
efter min fødsel, fortæller 
Lars Bang, for dengang tog 
man ikke børnene med ud, 
førend de var døbt. Og jeg 
kom med i kirke fra barns-
ben. Men mine forældre sag-
de aldrig: ”Du skal med!”, 
men ”Vil du med?” Og siden 
har jeg af og til lagt vejen 
forbi.  

Lars Bang kan huske meget 
om kirkelivet på Helnæs i 

tidens løb. Og han har sine 
meninger om tingene.  

- Men nu skal vi ikke disku-
tere mit syn på religionen. 
Hvad som er rigtigt for mig, 
er måske forkert for andre. 
Og det er kun Vorherre selv, 
der sidder med facitlisten. 

Men om sit liv med Helnæs 
Kirke vil Lars Bang gerne 
fortælle. Han tænker sig lidt 
om og siger: 

- Teoretisk er Helnæs Kirke 
jo som alle andre bygninger 
bare en stak sten, som kan 
give ly for blæst og regn. 
Men for mig er det også me-
re end det. Det er en byg-
ning, som mine forfædre har 
været med til at slæbe sten 
til, da den blev rejst. Det er 
et sted, hvor min slægt gen-
nem generationer er kommet 
til gudstjeneste, bryllup, bar-
nedåb, konfirmation og be-
gravelse. 

- Når jeg er i kirke, så søger 

jeg den plads, hvor jeg har 
siddet sammen med min mor 
og far. Det er sikkert også 
det sted, hvor slægten gen-
nem generationer har siddet. 
Ligesom dem blev jeg første 
gang, jeg var der, båret ind 
og ud igen. Og om x antal 
dage eller år vil det slutte 
som det begyndte. Jeg bliver 
båret ind og ud igen. Og om 
til østgavlen af kirken. Dér, 
hvor slægten er stedt til hvi-
le. Familiens gravsted. Det 
gravsted har jeg set gravet op 
fire gange. Og jeg har set 
knogler, der har tilhørt de 
gamle. Og derfor vil jeg ger-
ne slutte livet af i den grav, 
hvor de er stedt til hvile. 

Så det er også ”de dødes 

have” – kirkegården – der er 

vigtig?  

- Ja, den betyder en hel del 
for mig. Når jeg i en stille 
stund går dér og læser nav-
nene på gravstenene. Så er 
der vel kun et enkelt sted, 
hvor jeg kan sige, at jeg ikke 
har kendt og talt med de 
mennesker, der ligger der… 

- og når alt dette er sagt, så 
er det vel også forståeligt, at 
jeg ønsker og vil kæmpe for, 
at Helnæs Kirke også vil 
bestå fremover. Jeg håber, at 
den ånd, som helnæsboerne 
rejste kirken i, og som gen-
nem årene har været den 
røde tråd i den, må bestå. I 
Helnæs Kirke har der nemlig 
aldrig siddet ”en indercirkel, 
der for at overleve skulle 
befrugtes ved selvbestøv-

ning” (Sådan sagde Kaj 
Munk, at kirken aldrig måtte 
blive, red.).   

- I Helnæs Kirke har der altid 
været plads til alle og navn-
lig de sidste mange år har 
ånden i kirken været 
”menneske først… (citat af 
Grundtvig, red. ) - og det har 
sat sit præg på kirkegangen. 

Til slut vender Lars Bang 
alligevel tilbage til sit syn på 
religionen:  

- Det er klart, at når man 
nærmer sig livets aften, så 
kommer tankerne. Om hvor-
dan ens liv har været. Om 
kirken og om livets slutning.  
Og om man har troet - for 
jeg har vel lige så tit tvivlet 
som alle andre. 

- Så tænker jeg på Pastor 
Cargo i Kaj Munks skuespil 
”Kærlighed”. Pastor Cargo 
tror ikke på Gud. Men han 
forkynder alligevel budska-
bet, fordi han kender troens 
gavnlige virkninger fra sit 
sogn. Han tror på troen.  Selv 
kan han ikke tro. For ham er 
der for meget i livet og i ver-
den, der taler imod troen på 
en almægtig og god Gud.  
Men i sin dødsstund lader 
Kaj Munk Pastor Cargo få 
øje på et krucifiks. Det sidste 
Cargo ser er den korsfæste-
de, der tager imod ham og 
siger: ”Om du tror på mig 
eller ej, lad fare. Jeg tror på 
dig.” Jeg vil håbe, at der til 
den tid også vil være sådan 
et krucifiks for mig. 

Helnæs Kirke i fortid og fremtid 
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Anmeldelse af Beboerfor-
eningens årlige dilettantko-
medie i Helnæs Forsam-
lingshus 
 
KULTUR 
Poul Dreisler 

 
Dilettant i forsamlingshuset 
er et kulturelt og socialt høj-
depunkt. Årets stykke havde 
lånt sin titel fra ”Den gamle 
gartners sang”. Vi ser til 
indledning stykkets gartner, i 
brændende sol, gå i slotsha-
ven og småsynge refrænet: 
   

Plante smil og plante solskin 

 plante sang i hvert et sind 

 skabe hverdag om til fest 
 og lukke lys og glæde ind 
 

Og det er, hvad det handler 
om på denne aften. I alt 172 
tilskuere havde fundet vej. 
78 til generalprøven om ef-
termiddagen og 94 til fore-
stillingen lørdag aften med 
efterfølgende spisning af 
medbragt mad - samt dans. 

Heraf ca. 30 fra Højskolen. 
 
Som sædvanlig får teatrets 
tekniker, der denne aften var 
Palle, aftenens første, større 
bifald, når han entrer scenen 
for at få fortæppet gjort fast. 
Og det gentager sig mellem 
hver af de fire akter. Senere 
viser det sig, at han har end-
nu en rolle som håndfast 
betjent.  
 
For de ældste af os, som ved 
hvem Morten Korch var, og 
har set hans film, er dette 
stykke en Morten Korch – 
live - ’uden celluloid’. God-
set ”Kærvang” bestyres af en 
slyngel, der sammen med 
den lokale advokat snyder 
ejerinden, der bor i udlandet. 
De retsindige og solide er 
den gamle frøken, der bor på 
godset og gartneren, der hæ-
ger om parken og det unge 
lam, der er kommet ”galt af 
sted” med slynglens unge 
søn, der drikker og jagter 

 Plante smil og plante 
solskin… 

Møllen på Helnæs 
 
LOKALHISTORIE 
Af John Rasmussen 
 

Når man første gang kører til 
Helnæs, er der 2 vartegn, der 
rager op, nemlig fyrtårnet og 
møllen. 
Sidstnævnte minder om en 
stor trold uden arme, som 
blot står der på bakken og 
synes at råbe: ”Hvad har I 
dog gjort ved mig?” Så den, 
der kommer først til Helnæs 
Mølle, får nødvendigvis ikke 
først malet, for møllen har 
ingen vinger. 
 
Tidligere havde Helnæs in-
gen mølle, helnæsbønderne 
måtte,  for at få malet deres 
korn, køre hele vejen til 
Agernæs, derfra mod nord 

over Feddet til broen over 
åen. Den stenbrolagte vej 
over Feddet kaldes endnu i 
dag ”Møllevejen”. Den førte 
op til vandmøllen ved Ha-
genskov, som helnæsboerne 
kun måtte benytte, for mølle-
driften var dengang kun for-
beholdt de store herregårde. 
Endelig i 1843 efter mange 
tovtrækkerier og forhandlin-
ger fik helnæsfolket tilladel-
se til at opføre en mølle på 
betingelse af, at bønderne 
hvert år måtte betale Hagen-
skov 20 tønder korn som 
kompensation for den ind-
tægt, vandmøllen nu miste-
de. 
 
Gyldne tider på Helnæs 
Møllebyggeren  solgte kort 
efter i 1845 møllen til hus-
mand Christen Jørgensen, 

der blev den første egentlige 
møller på Helnæs. Det blev 
gyldne tider for helnæsboer-
ne og ikke mindst for ”mølle
-familien”, for dengang var 
en mølle en sand guldgrube. 
Den var mindst lige så meget 
værd som en stor gård, og 
møllerens ”tollekop” blev 
flittigt benyttet. I stedet for 
tollekoppen, hvor mølleren 
tog et bestemt mål korn for 
arbejdet, gik man senere 
over til betaling i klingende 
mønt. 
Derved slap helnæsboerne  
for den lange vej til vand-
møllen, og fra 1856 var man 
selvejere, og borte var pligt-
kørsler, hoveri og fæsteafgif-
ter til Hagenskov. I 1937 
blev det ene par udtjente 
vinger taget ned, men møllen 
kørte videre med det ene par, 

som om intet var hændt, ind-
til 1944, hvor det sidste par 
blev taget ned. Møllen stod 
derefter ubenyttet hen indtil 
1964, hvorefter Nationalmu-
seet lod den frede. Derved 
blev den ført tilbage til sin 
oprindelige skikkelse. Møl-
len var dengang i slemt for-
fald, men samme år lykkedes 
det at rejse private midler 
samt midler fra Nationalmu-
seets møllebevaringsfond til 
restaurering af møllens utæt-
te spåntækning. Spåntaget 
blev fjernet, og møllen blev 
som oprindelig tækket med 
tagrør. Samtidig tinglystes 
en fredningsdeklaration til 
sikring af den kulturhistori-
ske og landskabelige værdi, 
som Helnæs Mølle repræsen-
terer. 
 

Kilde:Helnæs Sogns Historie 

På billederne ses de dygtige medvirkende. Set fra venstre Munni som husbestyrerinde, Janus, in-

spektørens uvorne søn, Hans Carlsen som den gamle gartner, Søren som forvalteren, Hannelore, 

kriminalkommissær, Lars, advokat, Annelise, en ældre frøken, Mogens inspektøren, nederst Linda. 



                                                                  HELNÆSPOSTEN  MARTS 2006             9 

 

Om Morten Korch 

 Morten Korchs udgivne 
erindringer bærer titlen "Tæl 
kun de lyse timer". Dette 
budskab kan bruges som 
overskrift for hele hans for-
fatterskab. I hans bøger en-
der alting nemlig altid godt. 
De gode bliver belønnet, 
helten og heltinden får hin-
anden, og skurken bliver 
straffet og tager ved lære af 
sine fejltagelser. Alle roma-
nerne handler om en truende 
fare der bliver overvundet 

ved hjælp af de gode kræf-
ters spil. 
Romanerne foregår på lan-
det, og det er de gamle dy-
der fra før den moderne tid 
der råder. Hans forfatterskab 
kan således ses som en reak-
tion på den moderne verdens 
kaos. Hjemmet, slægten, 
jorden, Guds vilje, fædrelan-
det, ærligheden, og ikke 
mindst kærligheden er bære-
stenene i det ideal-samfund 
Morten Korch skildrer. Æg-
teskabet er målet for tilvæ-
relsen, og først her finder 
mand og kvinde deres sande 
plads. Og der er ingen tvivl 
om at det er manden der er 
den stærke i forholdet, lige-
som i de gode gamle dage, 
som Morten Korch ville sige 
det. På det tidspunkt Morten 
Korchs romaner udkom, var 
der mange mennesker fra 
landet der flyttede ind til 
byen. For dem blev bøgerne 
et nostalgisk minde om til-
værelsen som den var en-
gang.     

unge piger. Han er umora-
len, sammen med godsets 
husbestyrerinde, der smi-
skende går og håber på, at 
stykkets slyngel, skal kaste 
sig over hende. De gode er 
forvalteren og ’den unge 
stuepige’, der forelsker sig i 
hinanden ved første øjekast, 
og skal meget ondt igennem, 
før de får hinanden i enden. 
Til sidst sørger den lokale 
kriminalkommissær for, at 
det hele bliver opklaret og 
de skyldige stillet til regn-
skab. I programmet står der: 
”Ikke alt går ærligt til. Der 
sker overraskelser, og der 
venter publikum et dejligt 
stykke med et spændende 
indhold”. Og sådan blev det.  
 
De nævnte karakterer blev 
spillet med overbevisning 
og ægte spilleglæde. Dilet-
tantens vigtigste ingrediens 
er jo, at vi kender dem, der 
befolker scenen. Hvem kun-
ne ikke fornemme stanken 
af spiritus og sengehalm, når 
Janus var på scenen? Mun-
ni´s omkringsvævende ero-

ter var som mus om gammel 
ost.  Mogens og Lars´ 
(højskoleelev) fordægtighed 
varslede ulykker. Sympatien 
samledes om Hans og Lin-
da, der som de små i sam-
fundet måtte finde sig i de 
stærkeres overgreb, og den 
solide uskyldighed fremstil-
ledes overbevisende af An-
nelise. Kærlighedens sødme 
og varme ømhed fyldte sce-
nen, og langt ud i salen steg 
temperaturen mærkbart, 
hver gang Søren og Lene 
mødtes som de unge, for 
hvem det hele ender godt. 
Den sidste scenes brutale 
afsløring og afklapsning af 
alle misdædere blev gen-
nemført af Hannelore med 
skarphed og konsekvens.  
 
Endnu engang lykkedes det 
at gennemføre - og med 
bravour. Tillykke til ensem-
blet og medhjælpere og sær-
ligt til 10 års jubilaren Lene 
og dagens fødselar Annelise. 
 
Det er blevet skrevet om 
Morten Korch, at ”endnu i 

dag vækker Morten Korch 
nostalgiske følelser hos 
mange. Romanerne bliver et 
billede på drømmen om den 
tilværelse, hvor alting er 
som det altid har været, og 
hvor alting er enkelt fordi 
det er enten godt eller ondt, 
og hvor alting ender lykke-
ligt”. 
 

På vejen hjem kan man så 
spørge sig selv, om det nu 
også er sådan – eller om vi 
bare skal tro det den ene 
aften om året. Vi kunne jo 
også næste gang ’vi skaber 
hverdag om til fest’ bede om 
at blive udfordret med et 
stykke om den virkelige 
virkelighed, eller med den 
rene og uforfalskede mor-
skab. Den efterfølgende 
spisning og dans foregik i 
nutidens virkelighed og un-
der muntre former. 

 

 

Morten Korch på 
Helnæs 

 

Se næste nummer af 
HelnæsPosten 

På billederne ses de dygtige medvirkende. Set fra venstre Munni som husbestyrerinde, Janus, in-

spektørens uvorne søn, Hans Carlsen som den gamle gartner, Søren som forvalteren, Hannelore, 

kriminalkommissær, Lars, advokat, Annelise, en ældre frøken, Mogens inspektøren, nederst Linda.  
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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 

ERINDRINGER 
Af Ove Jensen 

 
Undertegnede har modtaget 
HelnæsPosten, og det glæder 
mig at helnæsboerne har 
taget initiativ til en sådan 
avis og stadig er i stand til at 
sætte Helnæs på landkortet. 
 
Som gammel Helnæs-dreng 
(”lille Ove fra stranden” – 
Strandbakken nr. 53) vil jeg 
gerne nedfælde en smule om 
det gamle fiskerleje og dets 
beboere. Som nævnt i første 
udgave af HelnæsPosten 
boede der en 8-10 fiskefami-
lier ved stranden. Hoveder-
hvervet for fiskerne var 
bundgarnsfiskeri efter ål. 
 
Fiskeriet og årets gang 
Året havde sin faste gang i 
fiskerlejet. Om vinteren blev 
joller og pæle mange gange 
taget på land i frygt for en 
isvinter. I vinterens løb blev 
der indkøbt nye pæle, som 
ofte blev erhvervet i oplan-
dets skove og transporteret 
på hestevogn til Helnæs 
strand. Her blev pælene af-
barket og tilspidset. Pælene 
var erstatning for de pæle, 
der var gået til i en hård ef-
terårsstorm, eller som var 
blevet ødelagt af pæleorm. 
En god efterårsstorm i en nat 

uden måne med vinden i den 
rigtige retning kunne engang 
give ål i massevis, men den 
kunne også ødelægge både 
garn og pæle. Det var et spil 
i lotteriet, og jeg husker ty-
deligt stemningen ved stran-
den efter sådan en storm. Det 
var undertiden et spørgsmål 
om det meste af en årsind-
komst enten var tjent eller 
tabt. Ved forårstid blev pæle-
ne bundet sammen og slæbt 
frem til pladserne, hvor gar-
nene skulle stå. Det skete 
ved hjælp af bundgarnsjol-
lerne med Søbymotor 
(petroleum), og pælene blev 
ved hjælp af et motordrevet 
ramslag hamret ned i bunden 
efter specielle afstandsmål. 
Et garn skulle bruge 20-30 
pæle. I ældre tid var ramsla-
get håndbetjent. Et ramslag 
er et stykke værktøj, hvor-
med man kan hæve et tungt 
lod et stykke over pælens 
topende, og derefter slippe 
loddet og lade loddet virke 
som en hammer. 
 
Ved forårstid blev jollerne 
behandlet med maling over 
vandlinien og rød patentfar-
ve under vandlinien for at 
hindre begroning af muslin-
ger. 
Det var lidt af en festdag, når 
der var stabelafløbning. Jol-

lerne var trukket på land i 
nærheden af Martin Christi-
ansens hus (Lis Jørgensens 
farfar), hvor der dengang var 
et gangspil og rimelig dybt 
vand tæt ved strandkanten. 
At tage jollerne op og sætte 
ud måtte nødvendigvis være 
et teamwork. Nogle stod for 
spillet, andre flyttede ruller-
ne under jollerne (luner blev 

de kaldt), og resten skulle 
støtte jollerne i hver side for 
at holde dem lige under flyt-
ningen. 
 

Fiskeriet startede ved forårs-
tid efter sild, og der blev sat 
garn ud. Garnene blev som 
oftest røgtet hver dag. Alle 
fisk måtte knokles ind over 
revlerne og det sidste stykke 
køres på trillebør.  

 

Det gamle fiskerleje på Helnæs - del 1 
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I de sidste fiskeår fik fisker-
ne en traktor med påhængs-
vogn, og det lettede en del på 
det hårde manuelle arbejde. 
Fiskerkonerne var meget 
omhyggelige med at mærke 
kasserne med ejerforhold og 
antal kg fisk.  
 
Efterårsfiskeriet efter ål fore-
gik på en anden måde. Hver 
fisker havde et (eller flere) 
store hyttefade, hvor de fan-
gede ål blev opbevaret, ind 
til opkøberen kom sejlende 
med sin fiskekvase og afhen-
tede ålene. Efter vejning blev 
der udskrevet en check, som 
efter datidens målestok kun-
ne være af en anseelig stør-
relse. Jo, ål har altid haft en 
god pris. Når jeg i mine unge 
dage havde blusset, skredet 
eller stanget ål kunne jeg 
sælge dem til kromanden. 
I mit barndomshjem var der 
næsten altid fisk på bordet. 
Fjorden var som et tag selv 
bord med massevis af fisk.  
Min mor kunne sige: Smut 
lige ud og hent en 5-6 skrub-
ber. Jeg gik til stranden, roe-

de ud til revlen ved kosten, 
stampede 10 orm op med mit 
bræt, tøjrede prammen ved 
kosten, satte et par orm på 
min blytrekant med to kroge 
og sænkede dem mod bun-
den. Der var altid bid, nogle 
gange to skrubber ad gangen. 
Det tog ganske få minutter, 
så kunne jeg ro hjem og afle-
vere aftensmaden. Jeg kunne 
også stå ved fyret med min 
fiksestang og ærgre mig over 
alle de torsk, der bed på, når 
det nu var laks, jeg ville fan-
ge. I dag ærgrer det mig og-
så, men det er mest fordi, der 
intet er at fange. 
 
Fisken blev normalt solgt på 
fiskeauktionen i Assens. Når 
der var op til 20 kasser, kun-
ne de blive transporteret bag 
på den lokale rutebils på-
hængsvogn. Var der imidler-
tid mange sild, blev de af-
hentet af vognmand Hans/
Carlo Jakobsen. 
 
Ove Jensens erindringer 

fortsætter i næste nummer af 

HelnæsPosten. 

 Vestfyns oldtid 
Over 4 weekender får 

du en enestående lej-

lighed til at skaffe dig 

et levende indtryk af 

oldtiden på Vestfyn. 

Hele fem steder har 

lokalhistorisk for-

ening og lokalbefolk-

ningen arrangeret ud-

stillinger, hvor du får 

lejlighed til at se en 

del af de oldtidsfund, 

der er gjort i området. 

Der bliver også vist 

kort over sløjfede og 

eksisterende oldtids-

minder og fotos af be-

tydningsfulde fund, 

der befinder sig på 

museer. 

 

Udstillingerne 

Sandager Arkiv, 

”Spindehuset” og Tu-

rup Arkiv: 

Lørdag den 11. marts 

kl. 14.00 - 17.00 

Søndag den 12. marts 

kl. 11.00 - 16.00 

 

Turup Arkiv og  

Helnæs Arkiv: 

Lørdag den 18. marts 

kl. 14.00 - 17.00 

Søndag den 19. marts 

kl. 11.00 - 16.00 



Mandag—onsdag        14 -22 

Torsdag                       10-23 

Fredag og lørdag         10-24 

Søndag                         10-21 
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Højskoledagen den 22. fe-
bruar handlede denne gang 
om forfatteren Jakob 
Knudsen. Højskoleforstan-
der Kristian Kjær bød vel-
kommen til en fyldt fore-
dragssal med over 80 men-
nesker.  
 
HØJSKOLEDAG 
Af Otto Arp 

 
Højskolelærer Helle Andre-
sen startede dagen med en 
genfortælling af Jakob 
Knudsens roman ”Den gam-
le præst”. Helle Andresen er 
tidligere højskoleforstander - 
3. generation - på Engels-
holm Højskole. Helle dyrker 
den gammel tradition i høj-
skolen at genfortælle roma-
ner, og det gør hun særdeles 
godt og medrivende. Roma-
nen foregår i et landbosam-
fund og handler om løgnen 
og sandheden. Hvordan lever 
man med at have slået et 
andet menneske ihjel? Hvor-
dan lever man med ikke at 
sige sandheden? Kan det 
være rigtigt ikke at gøre det? 
Det gode og det onde som 
relative begreber. Bogen 
åbner op for en række funda-
mentale spørgsmål. ”Ære er 
forfængelighed”, siger den 
gamle præst, og kun kærlig-

heden står over loven.  
 
Henrik Wigh-Poulsen 
Efter middagen var det cand. 
theol. og leder af Grundtvig 
Akademiet på Vartov i Kø-
benhavn Henrik Wigh-
Poulsens tur.  Han har netop 
skrevet bogen ”Vær mig nær 
- beretninger om et Danmark 
i opbrud”.  Bogen handler 
om forfatteren Jakob Knud-
sens liv og skilsmisse. Der 
har i de seneste årtier været 
stille omkring Jakob Knud-
sens forfatterskab. Henrik 
Wigh-Poulsen fatter fornyet 
interesse for ham, da han 
kommer i besiddelse af hidtil 
ukendte skrifter og breve om 
Jakob Knudsen. 
  
Jakob Knudsens far 
Jakob Knudsens far, Jens 
Lassen Knudsen, fik afgø-
rende betydning for sønnen.   
Faderen møder i en ung alder 
Kresten Kold. Det var i de 
gyldne år, hvor bønderne 
brød op fra de gamle kår og 
ind i en fremtid med stor 
selvbevidsthed og troen på 
egen værdi. Mod forældrenes 
ønske studerede han teologi 
på Københavns Universitet, 
hvor han i guldalderens Kø-
benhavn mødte Køpke, 
Grundtvig og Kierkegaard. 

Efter sin embedseksamen 
blev han lærer ved Rødding 
Højskole og senere på Da-
lum Højskole, hvor Kristian 
Kold var forstander. På 
grund af  uenighed med Kold 
søger han præsteembedet 
ved Aggersborg Sogn i 
Nordjylland. Det bliver Ja-
kob Knudsens paradis, med 
faderen som Gud, vandrende 
rundt i den gamle præste-
gårdshave. Jakob blev vakt 
og glemte aldrig sin barndom 
i Aggersborg. Han ville føre 
denne historie videre. 
Grundtvigianerne mente, at 
de kunne oprette en fuld-
kommen tilværelse, ”men det 
betød også en angst for at 
gøre det forkerte”, sagde 
Henrik Wigh-Poulsen. 
Den myndige og patriarkal-
ske far fik en enorm indfly-
delse på ham. Det blev til et 
had-kærligheds forhold, som 
han havde vanskeligt ved at 
gøre oprør mod. Det var 
svært at leve op til fuldkom-
menheden. Fra Aggersborg 
flytter familien til egnen 
omkring Askov, hvor der var 
en stor religiøs og åndelig 
vækkelse.  
 
De nye tider 
I 1872 dør Grundtvig, og 
Brandes var i gang med op-

gøret med det idealistiske 
Danmark. Nu skulle virkelig-
heden beskrives. Grundvi-
gianerne var nervøse. På 
Askov Højskole var det den 
navnkundige og stærke Lud-
vig Schrøder, der var for-
stander, og det var her Jakob 
Knudsen, efter at være blevet 
cand. theol., blev ansat som 
lærer. Jakob Knudsen var en 
utrolig populær lærer, der 
med stor følsomhed undervi-
ste sine elever. Ludvig 
Schrøder, der på mange må-
der lignede Jakob Knudsens 

Jakob Knudsens ”Jacobskamp” 
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 far, fornægtede de nye tider. 
Jakob Knudsen derimod for-
søgte at forene kristendom-
men med tidens naturalisme 
og realisme.  
 
Præst i Mellerup 
Derfor forlod han Askov og 
blev valgmenighedspræst i 
Mellerup ved Randers, hvor 
han forkyndte Guds ord med 
krop og sjæl. Jakob Knudsen 
havde dog hele tiden angsten 
i sig for ikke at leve op til de 
stærke fordringer og ideali-
stiske krav, han stillede til 
sig selv. Hans egen ”Jacobs- 
kamp” var en evig kamp 
mod faderskikkelsen. Sjæ-
lens og mørkets ubodelige 
ensomhed og trangen til at 
mærke Guds nærvær var det, 
der fyldte hans liv og blev 
kun sjældent forløst som i 
hans kendteste salme: ”Se nu 
stiger solen”.  
 

Skilsmisse 
Jakob Knudsen krævede, at 
hans kone Sophie skulle for-
stå hans dybe sjælekvaler, 

religiøse anfægtelser og 
voldsomme kampe. Ægte-
skabet kunne ikke fortsætte - 
og endte med skilsmisse -  
måske også fordi Jakob 
Knudsen beskæftigede sig 
mere med familiens unge 
pige, Marie Møller, som han 
faldt sjæleligt i hak med.  
Marie Møller var en meget 
spændende kvinde, som se-
nere blev Carl Nielsens 
”fungerende” hustru, fortæl-
ler Henrik Wigh-Poulsen.  
 

Jakob Knudsen kunne ikke 
leve uden en kvinde i sit liv, 
og efter forholdet til Marie 
Møller var slut, så han den 
ældre kvinde Marie Bek som 
et spejlbillede af Guds kær-
lighed. Han bliver dog gift 
igen med datteren, den kun 
17 år gamle Helga Bek.  

 

Foredragsholder og forfat-
ter 
På grund af skilsmissen og 
menighedens sladder måtte 
han opgive sin stilling som 
valgmenighedspræst ved 
Mellerup Valgmenighed og 
ernærede sig efterfølgende 
som foredragsholder og for-
fatter. Han skrev bl.a. roma-
nerne ”Den gamle præst” og 
”Gjæring - Afklaring”, som 
på mange måder byggede på 
egne erindringer. Jakob 
Knudsen gik imidlertid un-
der i opgøret med det moder-
ne Danmark og opbruddet 
mod de gamle dyder. Hans 
liv blev en kamp mellem det 
gamle og det nye Danmark, 
der endte med en vrede mod 
det moderne og en tro på det 
gamle bondesamfunds enkle 
og stærke idealer.   

  
Henrik Wigh-Poulsen levere-
de et medrivende og også 
meget underholdende fore-
drag, og vi blev alle på den-
ne dag klogere på en stor 
forfatter og opbruddet i Dan-
mark omkring århundrede-
skiftet. 

 

Forbrugeroplysning for 
tilflyttere, der ønsker at få 
ADSL installeret og som 
får at vide ”at Helnæs er 
for langt væk” til at det 
kan lade sig gøre – tro ikke 
på det.  
 
FORBRUGEROPLYSNING 
Af Poul Dreisler 
 

TDC er blevet solgt for 76 
mia. kr. til stor økonomisk 
glæde for aktionærer og le-
delse. Men hvad med kun-
derne? Dvs. de der skal bru-
ge ”kobberet”, som TDC har 
monopol på at eje og drive. 
Bliver det bedre eller ringere 
at være kunde? TDC er ikke 
kendt for at være specielt 
nem at være kunde hos. Flere 
år i træk har selskabet scoret 
højest, når der skulle tælles 
kundeklager i DR1´s udsen-
delse ”Kontant”, og hvem 
husker ikke det bøvl, der var 
for nogle år siden med at få 
mobilteknologien til at fun-
gere på Helnæs. Håndværke-
re og andre måtte køre rundt 
efter høje punkter i landska-
bet for at kunne få kontakt, 
indtil en mast blev sat på 
Lars Bangs silo. En overor-
dentlig samfundsnyttig inve-
stering – den silo. 
  
Digital teknologi på Helnæs 
Mit ærinde er at gøre op-
mærksom på, at det kan ko-
ste en krig at komme igen-
nem, hvis man skal have 
bredbånd (ADSL) installeret. 
Min egen kamp stod på gen-
nem lang tid, da vi skulle 

flytte ind pr. 1. juli 2005 og 
have en arbejdspladsforbin-
delse etableret. Havde vi ikke 
fået personlig kontakt til en 
fornuftig dame ved TDC i 
Odense, med stor sympati for 
Helnæs, var det aldrig gået.  
 
Fremskudt central – fra 
Snave 
Sagen er, så vidt jeg har for-
stået, at ADSL kun kan in-
stalleres hos en abonnent, 
hvis der er kortere afstand 
end 4200 m fra en digital 
central. På Helnæs er vi så 
heldige, at TDC har etableret 
en fremskudt central (fra 
Snave), der står i kanten af 
Østergårds have. Den har 
imidlertid kun 16 positioner 
til ADSL. Den 17. kunde 
koster en udvidelse af skab 
og central til mange tusinde 
kr. Da udbuddet er styret af 
markedet, kan det blive 
svært. Et af de råd vi fik, var 
at komme med en liste, gerne 
med 10 potentielle abonnen-
ter, så kunne man tale om at 
udvide. Vi fik også at vide, at 
TDC ikke er forpligtet til at 
forsyne Helnæs med ADSL. 
 

Et dilemma 
Pointen i dette dilemma er, at 
netop denne teknologi passer 
fabelagtigt til at skabe dyna-
mik og bosætning med bl.a. 
hjemmearbejdspladser i om-
råder som Helnæs. Så får du 
at vide, at du ikke kan få 
installeret ADSL, skal du 
ikke lade sig affærdige med 
”det første, det dårligste 
svar”. 

TDC - er det også for kunderne? 

GALLERI HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD 
 

Galleriet åbner til påske med udstillingen. 
”DE 36 LANDSKABER MED HELNÆS FYR” 

GUNNAR K. HANSEN 
 
 

GRAFIK I MINIATUREGANGEN: HELLE BLUME 

Borgermøde - indbydelse til debatmøde 
 
Hvordan sikrer vi nærdemokratiet i Ny Assens Kommune? - Hvad 
kan vi selv gøre for at få indflydelse i vores lokalsamfund?  

Tirsdag den 28. marts kl. 19.00—21.30 
Glamsbjerghallen, Mågevej 7, Glamsbjerg 

Tilmelding til: anja@tommerup.dk eller tlf. 23 26 79 65 og 63 76 87 80 



FORENINGER DET SKER I MARTS    Redaktion Janus Storm tlf. 64 77 18 82 

Helnæs Beboerforening: 
Fmd. Annelise Larsen 
Helnæs Byvej 33                                                              
Tlf. 64 77 15 95 
Torsdagsklubben 
Anne Hansen 
Tlf. 64 77 13 76 
Borgerhuset 
Fmd. Bodil Storm 
Ryet 19 
Tlf. 64 77 13 97 
Arkivet  
Anne Hansen 
Tlf. 64 77 13 76 
Helnæs Forsamlingshus 
Ryet 10 
E-mail: helnaesforsamlings-
hus@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 
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 
 

KONCERTER PÅ TOBAKSGAARDEN 

 

03/3   Klondyke    kl. 21.00         
Der er p.t. ekstrem opbakning fra P4 - og alle 
landets kritikere har rost Cd aktuelle Klondyke 
til skyerne...!     

14/3    Jokeren     kl. 21.00      
En aften i selskab med dansk raps bedste sang-
skriver, bakket op af det bedste den danske 
rapscene har at byde på i fremtiden. 

10/3   Anne Linnet            kl. 21.00          
Du bør ikke snyde dig for en koncertoplevelse 
af de helt store.. 

17/3   Chris Minh Doky           kl. 21.00 
Kom og oplev nutidig jazz af allerhøjeste karat. 

25/3   ANNE MARIE HELGER     kl. 20.00 
Anne Marie Helger overgiver sig aldrig. Hun bli-
ver akkompagneret af Verdenstrioen - Elith 
”Nulle” Nykjær, Carsten Lund og Louise 

Albeck.   

Bliv medlem af Tobaksgaarden Venner – 
så kommer du billigere ind til samtlige kon-
certer. Bestil billetter eller kort på 64 71 20 
31 eller på www.tobaksgaarden.dk 
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Helnæs Kultur- og  
Musikforening 
Generalforsamling i Helnæs 
Kultur- og Musikforening 
fredag den 24. marts kl. 
19.30 i Helnæs Gl. Præste-
gaard.  
 

L’hombre 
Møde afholdes den 23. 
marts kl. 19.00 i Borger-
huset. 
 

Torsdagsklubben  
9/3 Sidste gang i denne sæs-
son foredrag af pastor Jør-
gen Flensted Jensen: 
”Gensyn med Etiopien” 
 

Menighedsrådsmøde 
Onsdag den 5. april 

Højskolen på Helnæs: 
Højskoledag den 22. marts       
Kl. 10.00 Kaffe 
Kl. 10.15 Foredrag ved høj-
skolelærer Christian Falk 
Rønne: ”Om det onde” 
Kl. 12.00 Middagsmad 
Kl. 13.00 Foredrag ved cand. 
mag og phd. studerende ved 
Københavns Universitet 
Anders Gorm Nissen:  
”Om det gode” 
Kl. 14.45 Kaffe og afslut-
ning. 
Pris: 100,00 kr. 
Tilmelding senest mandag 
den 20. marts til Højskolens 
kontor tlf.. 64 77 19 93 
 Fastegudstjeneste  
den 28. marts kl. 19.30 
Sognepræst Thomas Hansen 
Beck. Efterfølgende kaffe-
bord, hvor Thomas Beck 
fortæller om Dan Browns 
”Da Vinci Mysteriet.” 
 
Gudstjenester 
  5. marts kl. 10.30 
12. marts kl.   9.00 
19. marts kl. 10.30 
26. marts kl. 17.00  
Husk sommertid!  
28. marts kl. 19.30  
Fastegudstjeneste  

Helnæs Lokalhistoriske 
arkiv holder åbent hus med 
udstilling  
lørdag den 18. marts kl. 
14.00 - 17.00 og søndag den 
19. marts kl. 11.00 -16.00  
Emnet i år er oldtiden. Med 
kort, plancher og stenredska-
ber vises oldtidsfund fra Hel-
næs. 
Generalforsamling i  
Borgerhuset  
Den 15. marts kl. 19.30 
Alle fastboende indbyggere 
på Helnæs er velkomne.  
Kaffe på Højskolen. 
Vandværket 
Den 30. marts afholdes gene-
ralforsamling i Forsamlings-
huset. 



KØB OG SALG  MÆRKEDAGE    

GRAFISK VIRKSOMHED 
HOSTRUPVEJ 2 5230 ODENSE 

63 13 00 00 

SPAR I EBBERUP 

POSTBUTIK 
ÅBEN MAN - FREDAG  
8.00 -17.00 
 
HÅNDKØBS- 
UDSALG FRA  
ASSENS APOTEK 
 

VARETUR TIL 
HELNÆS 
HVER TORS-
DAG 
 
DU RINGER  
KAJ BRINGER! 
 

64 74 11 82 

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

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

 

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 !! 
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Køb og salg annoncer opta-

ges gratis og skal være re-

daktionen i hænde senest 6 

dage før den første i hver 

måned. Billeder kan medta-

ges i et vist omfang                                                            

Keramiker se her ! 
Sparkeskive til lerdrejning 
sælges billigt 
Otto Arp, Stævnevej 7, Hel-
næs, Tlf. 55 39 60 40 eller 
64 77 14 72 
Slagtede kaniner  
sælges 
Henvendelse til  
Lars Bang, 
Helnæsgaard 
Tlf.. 64 77 13 09 
Kopimaskine 
Kopimaskine til A3 og A4 

kan op- og nedkopiere. 
Kun 700,- kr.  
Otto Arp, Stævnevej 7,  
Tlf. 55 39 60 40 eller  
64 77 14 72 
 

Træer fældes 
Haves: Motorsav, sikker-
hedsudstyr og erfaring. 
Ønskes : Brænde 
Eigil Kristensen,  
Strandbakken 21.  
Tlf. 40 42 93 88 

 

Pungrotte 
Pungrotte med bur sælges 
Kun 20,- kr.  
Jakob Haahr  
Helnæs Byvej 26A 
 tlf. 64 77 12 60 
 

Højttalere 
Smukke, velspillende audio-
vektor gulvhøjttalere -  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 

Byggegrund eller hus  
søges på Helnæs. 
Mette Jørgensen,  
62 62 27 01- 29 26 69 10 
 

Under rubrikken Mærkeda-

ge  optager HelnæsPosten 

orientering om kommende 

fødselsdage, jubilæer, bryl-

lupper osv.  -  og gerne med 
billeder. Fremsendes senest 

6 dage før udgivelsen. 

Havehjælp søges  
Henvendelse til: 
Laila Lippert 
Lindhovedvej 7 
Tlf. 64 77 18 61 

Lene Lohmann har haft 10 
års jubilæum som aktør i 
Helnæs dilettant. Hun var 
speciel sød i rollen som Tut i 
”Pip i pensionatet”.  
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KIRKEDEBAT 
Den aldrende duo 
Dreisler (tv.) og Arp  
tolker dagens tekst efter 
højmessen i Helnæs 
Domkirke.  
 
OLDSAGER 
HP+ gør opmærksom 
på, at ovennævnte duo 
ikke indgår i udstillingen 
på Arkivet. 
 
STATISTIK 
Vor statistiske medar-
bejde, fru Foss Madsen, 
har optalt 50 storke 
med børn til  Helnæs. 
De fynske kvinder fast-
holder stædigt, "at nat-
ten er vor egen." HP+ 
vil bede vort tillæg op-
søge hr. Foss Madsen 
for en kommentar. 
 
DR.DYREGOD 
Jacob Lieberkinder 
Haahr vil afhænde sin 
pungrotte, se vort til-
lægs annonceside. 
Den nægter konsekvent 
at lade sig interviewe til 
HP. "Og så kan det væ-
re det samme", siger 
han. 
 
GODT NYT! 
Dreisler vil i næste 
nummer af HP skrive en 
kort artikel. 
 
KURSUS 
Helle P.C.Andresen 
starter nyt hold i Tors-
dagsklubben: "Hvordan 
bygger jeg min egen 
PC". Medbring selv tape 
og ståltråd. Bare en bit 
af hver, oplyser Helle 
P.C. 
 
 

 

HP+ 

HP – NU I KØBENHAVN 
 

Selvfølgelig måtte det ske, 
men allerede første num-
mer, havde redaktionen 
ikke drømt om. Vi er blevet 
citeret i Weekendavisen. 
En af vore mange omhyg-
gelige læsere, fra Klinte-
skovvej, har orienteret 
Weekendavisens læsere 
om livet på Helnæs. Der 
sidder nu en masse kø-
benhavnere og andre med 
et indre billede af flotte, 
fyrige heste med rødjakke-
de ryttere og talrige hunde, 
koblet sammen i et bjæf-
fende kaos, tumle rundt i 
Borgerhuset efter en uskyl-
dig, mølædt ræv.  Må vi 
foreslå jagtforeningen at 
invitere Niels med næste 
år, så han kan få fornøjel-
se at se det og ikke bare 
læse om det.          pd 
 
FASTELAVNSFEST I 
FORSAMLINGSHUSET 
 

33 børn og lige så mange 
voksne mødte op til en 
hyggelig eftermiddag til 
den årlige fastelavnsfest i 
forsamlingshuset. Der var 
mange flotte udklædninger 
- ikke mindst hos nogle af 
de voksne der - som noget 
nyt - var udklædt. 

 
  

Den ”søde” og den ”sjove” Katrine og Johanne 

Bente og Janus Øget sikkerhed  

 

En stolt kattekonge 


