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Lederen side 2:
Flittige formænd
”Der er megen grund
til at fremhæve det
store og uegennyttige
arbejde, som udføres
af så mange mennesker her på øen…”

”Det er bestyrelsens fornemste opgave
at forvalte medlemmernes ønsker”
Formanden for forsamlingshuset Janus Storm
svarer i dette interview
med HelnæsPosten på bladets sidste leder
INTERVIEW
Af Otto Arp

Janus Storm er en travl
mand. Hans kalender er som
oftest fyldt med møder i diverse foreninger på øen.
”I morgen er det den første
aften, jeg i lang tid ikke skal
noget”.
Janus, der er landbrugsuddannet på Dalum Landbrugs-

skole, er medarbejder ved
faderens gård Vestergaard,
hvor han arbejder som fodermester i den moderne grisestald samt med planlægningsarbejder på gården. På
et eller andet tidspunkt skal
Janus overtage gården, men
han er lidt usikker på landbrugets fremtid om 15-20 år.
”Det bliver nok billigere at
producere grise i Østeuropa”,
siger han.
Janus er født i Svendborg og
flyttede i 1986 sammen med
sine forældre til sin farmors
fødegård på Helnæs. Hans

familie har i generationer
boet på Helnæs, og Janus er
medlem af den navnkundige
Bo-slægt på øen.
I november 2005 blev Janus
formand for forsamlingshuset. Bestyrelsesarbejdet kører
overraskende godt og problemfrit, oplyser Janus, der
har et godt samarbejde med
Søren Foss Madsen, den tidligere formand, og den øvrige bestyrelse. ”Jeg er måske
ikke en af de gamle”, mener
Janus, der føler, at han hører
lidt til både hos tilflytterne
og de ”indfødte”.
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Kjær’s tilbud

april, maj og juni:
Røget okseinderlår med melon og
marinerede urter
Krydderstegt svinekam med flødekartofler,
pasta i urtepesto og fetasalat.
Vaniljeis pyntet med chokoladetrøffel og jordpuré.
Kirkebjergvej 17,
Flemløse,
5620 Glamsbjerg,
tlf. 63 72 00 30
www. kjaers-lunch.dk
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HELNÆS
KUNST OG HÅNDVÆRK

NYT NYT NYT !
Vi fører nu

lækre delikatesser, forskellige
slags honning, marmelader,
pestoer, tapenader og forskellige
spændende tesorter

Vores nye forårsvarer er på
hylderne og ikke mindst
mange smukke påsketing.
Åbent hele påsken
fra kl. 11-17
HELNÆS KUNST OG HÅNDVÆRK
STÆVNEVEJ 9, HELNÆS
Tlf. 63 73 70 13
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LEDER
Flittige formænd
HelnæsPosten har i dette nummer interviewet en af øens
mange formænd. Når man tager i betragtning, hvor mange
mennesker der er bosat på Helnæs, er det en imponerende
indsats, der ydes. Der er ofte tale om Tordenskjolds soldater, idet de samme personer sidder i flere forskellige bestyrelser.
Alle har meninger og holdninger til forholdene på Helnæs.
Derfor er det også naturligt, at der af og til rettes kritik mod
beslutninger der tages og aktiviteter, der gennemføres, eller
der stilles spørgsmålstegn ved visdommen i det, der foregår.
Det er positivt, at det er således, idet det er testen på, at det
ikke er ligegyldigt for beboerne, hvad der sker. Hvis man
ikke ænsede noget eller ingen ytrede sig, ville det være et
sygdomstegn i ethvert samfund - også Helnæs.
HelnæsPosten medvirker gerne som støtte for en kritisk
linje, der sætter spørgsmålstegn ved beslutninger og aktiviteter. Og giver også gerne plads hertil. Vi tror på, at en positiv dialog er grundlaget for nytænkning, dynamik og grobund for fremskridt. Når vi bruger ordet kritik betyder det
”at have en anden mening”, eller et spørgsmål om ”hvorfor
kan det nu ikke være anderledes?”. Lyst til at vende sagen
på hovedet etc. Gøres det ud fra en positiv hensigt om at få
belyst en sag fra flere sider, eller om at få alle konstruktive
synspunkter frem, så er det en debatkultur, der skal udvikles
og værnes om.
I interviewet med HelnæsPosten foreslår Janus Storm, at der
oprettes et organ, der i det omfang, det er nødvendigt, kan
samordne foreningernes aktiviteter og bedre varetage øens
interesser udadtil. Det forekommer at være en god idé, som
HelnæsPosten i kraft af sin uafhængige placering i foreningslivet med glæde vil tage de indledende skridt til.
Der er god grund til at fremhæve og respektere det store,
uegennyttige arbejde som udføres. Det skaber fællesskab og
muligheder for aktivitet og nærvær, som er det, der gør Helnæs til et attraktivt og spændende sted at bo. Med den tæthed og uundgåelige meningsbrydning, om alverdens forhold, kræves tolerance og forståelse, ikke mindst en forståelse af, at krydsende meninger er grundlaget for fremskridt.
Som modsætning til ligegyldigheden.
Det er dog vigtigt til stadighed at rose de mange som medvirker til, at Helnæs er og bliver noget særligt. Det er et
vigtigt arbejde formænd og deres bestyrelser udfører. Og vi
kan ikke takke dem nok for indsatsen.
I dette nummer har vi - efter adskillige opfordringer - barslet med en side skrevet for og af børn og unge. Endvidere er
der som noget nyt på bagsiden afsat plads til små korte nyheder fra Helnæs.

INSERAT:

Helnæs Købmandsforening meddeler
En række misforståelser og
udtryk for utilfredshed i forbindelse med lukning af Helnæs
Købmandsforening forsøges
hermed belyst ved hjælp af
følgende information:
Torsdag d. 14. juli 2005 blev
der - i henhold til vedtægterne, afholdt 2. ekstraordinær generalforsamling for at bekræfte
den foregående generalforsamlings beslutning om at nedlægge
Købmandsforeningen. Flertallet
stemte for beslutningen, og
foreningen trådte umiddelbart
efter i likvidation, med Janus
Storm, Charlotte Foss Madsen
og Henning Storm som likvidatorer. Bestemmelserne i vedtægterne for Helnæs Købmandsforening hørte samtidigt op med at
være gældende – foreningens
virksomhed skulle afvikles af de
tre likvidatorer. Da Helnæs
Købmandsforening har været en
registreret virksomhed hos
Told&Skat samt Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, er afviklingen af foreningens virksomhed
ikke blot et spørgsmål om at
”lukke og slukke” – men forbundet med en masse papirarbejde og formaliteter over for
disse instanser. Det skulle bl.a.
bekræftes endnu en gang, at
medlemmerne ønskede, at foreningen skulle ophøre - og det
var så dette, man blev bedt om
stemme for eller imod på den
afsluttende generalforsamling,
der blev holdt i forbindelse med
det sidste ”Brugsbal,” den 11.
marts 2006. Dette blev varslet i
invitationen, der blev sendt ud
til samtlige medlemmer af festudvalget. Som nævnt tidligere
gjaldt vedtægterne ikke længere
- og der kan derfor ikke være
tale om, at generalforsamlingen
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Hvor bliver vores penge af?
Til den afsluttende generalforsamling fortalte kassereren,
Charlotte Foss Madsen, at medlemmernes driftslån nu endelig
var frigivet til udbetaling, og at
hun vil sørge for at de, der havde noget til gode i foreningen,
vil modtage en check i løbet af
den følgende uge. Dette kom
ikke helt til at holde stik, grundet en ”presserende” sag - men
da hun var den eneste, der havde fuldmagt til checkhæftet,
måtte vi pænt vente, til hun kom
hjem fra sygehuset igen. Vi
beklager forsinkelsen, men nu
skulle alle have modtaget deres
tilgodehavender. Heldigvis var
der enkelte, der blev så glade
for at modtage en check, at de
ringede og sagde tak!
Og hvad med overskuddet?
Som de fleste ved, blev det
besluttet, at overskuddet efter
afvikling af foreningens virksomhed skulle tilfalde forsamlingshuset. Ligesom med medlemmernes driftslån skulle foreningens ophør dog bekræftes
overfor T&S og EogS, før beløbet kunne frigives. Indtil den
endelige opgørelse af regnskabet står pengene på et særskilt
konto i Flemløse Sparekasse.
Eventuelt
For at undgå yderligere misforståelser stiller likvidationsudvalget sig fortsat til rådighed for
dem, der måtte have uafklarede
spørgsmål vedrørende denne
sag.
Likvidationsudvalget,
Janus Storm, Charlotte Foss
Madsen og Henning Storm

MÅNEDENS TEGNING
Hvem griner af hvem?

HELNÆSPOSTEN
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Interview med Janus Storm ...
- fortsat fra forsiden
Med hensyn til den såkaldte
”musefældeklausul” i forsamlingshusets vedtægter
mener han, at klausulen er
nødvendig, for at foreningen
kan klare sine forpligtigelser
overfor det offentlige og
overfor medlemmerne. ”Det
er dog ikke en vigtig paragraf for mig - formålsparagraffen er det vigtigste, men
der er en massiv opbakning
blandt medlemmerne for at
bibeholde denne paragraf”. I
øvrigt er langt størstedelen af
øens befolkning medlemmer
af Forsamlingshusforeningen.
Er der for mange foreninger
på Helnæs?
Det mener jeg ikke, men der
savnes en paraplyorganisation til at koordinere arrangementerne – et formandsråd
eller lignende.
Hvem tegner Helnæs udadtil?
Det er ikke forsamlingshusets opgave - det burde måske være Beboerforeningen,
som igennem årene har gjort
det udmærket, men der skal
ske noget mere, hvis vi skal
blive hørt. Vi må være mere
offensive og gøre mere opmærksom på os selv overfor
det nye byråd og være aktive
og blande os i de initiativer,
der tages af kommunen overfor landkommunerne.
Kan du forestille dig, at borgerhuset og forsamlingshuset slås sammen?
Nej, det tror jeg ikke er en
god idé, men der skal være et
tæt samarbejde. Jeg tror, det
er bedst, at de to huse er adskilt. Det bliver for dyrt at
bygge forsamlingshuset om,
således at det kan rumme
begge dele. Såfremt forsamlingshuset eller borgerhuset
skulle lukke, ser jeg det som
det mest realistiske at aktiviteterne samles i Borgerhuset,
idet der er en gymnastiksal
til de store arrangementer.
Der har dog i de seneste år
været stor aktivitet i Forsamlingshuset: Fastelavnsfest,
fugleskydning, oktoberfest,

Det gamle forsamlingshus før om- og tilbygninger (ca. 1920)

dilettant, juletræ, bankospil,
større generalforsamlinger
osv. Der er mange måneder
frem kun ganske få weekender ledige. ”Det er blevet
moderne at bruge forsamlingshuset”, siger Janus. Og
økonomien har det rigtig
godt. Foreningen har p.t.
over 70.000 kr. i kassebeholdning, og hertil kommer
pengene fra salget af Købmandsgården.
Kan du forestille dig, at Højskolen køber Borgerhuset?
Nej, det tror jeg ikke.
Kunne tilskuddet til Borgerhuset i givet fald ikke overflyttes til et nyt forsamlingshus?
Nej, idrætsfaciliteterne i Borgerhuset betinger en stor del
af tilskuddet fra kommunen.
Men højskolen skulle nok fra
starten af have haft hele skolebygningen, og kommunen
skulle have betalt en udbygning og renovering af forsamlingshuset – men det er
for sent nu! I virkeligheden
var det bedst, at forsamlingshuset kunne køre i sig selv,
uden kontingent, men med
tilskud fra kommunen.
Janus Storm mener, at en
restaurering med en tilbageføring af forsamlingshuset
kunne være ønskelig, men
han tror, det er for bekosteligt. Dog ville han gerne
have de gamle vinduer, som
forsvandt ved ombygningen i
1970’erne, tilbage i bygningen. Akustikken i bygningen
er måske god nok til optræden og musikalsk udfoldelse,

men det kniber voldsomt, når
snakken går hen over bordene. Lyden må forplante sig
uhensigtsmæssigt, mener
han. ”Men mit højeste ønske
er, at der bliver isoleret og at
der lægges et nyt tag på bygningen. Det er ikke noget,
der kan ses, men det er overordentlig vigtigt”.
Hvorfor er legatudvalget
endnu ikke blevet indkaldt?
Det har vi ikke kunnet, idet
vi skulle afvente den endelige bekræftelse af lukningen
af købmandsforeningen, det
er ikke fordi jeg synes, at det
er nogen dårlig idé med legatudvalget, men tingene
skal foregå i den rigtige rækkefølge.
Hvad mener du er legatudvalgets opgave?
Legatudvalget skal være et
praktisk redskab til at søge
midler til de forslag til forbedring af forsamlingshuset,
som bestyrelsen fremkommer med. Hvad evt. midler
skal bruges til, skal legatudvalget ingen indflydelse have
på. Det er bestyrelsen og i
sidste ende generalforsamlingen, der beslutter det. Men
det skal ikke være en masse
småting, der skal laves. Vi
må koncentrere os om de
større arbejder – og jeg håber
det kan udføres for de midler, vi allerede har - låne
penge vil jeg i hvert fald
ikke.
Hvordan stiller du dig til en
gennemgribende og omfattende restaurering af forsamlingshuset?
Jeg tror ikke, det er en reali-

stisk mulighed, men i givet
fald må det drøftes på en
generalforsamling. En gang
maling ville gøre underværker, ellers er jeg godt tilfreds.
Har du nogen visioner for
fremtidens forsamlingshus
på Helnæs?
Egentlig ikke, det må være
medlemmernes ønsker, der
tæller. Det er bestyrelsens
fornemste opgave at forvalte
medlemmernes ønsker.
Det er vel også en bestyrelses opgave at fremlægge
idéer og visioner for medlemmerne?
Jeg tror ikke, vi skal satse på
nogen tilbygning, men måske et forsamlingshus, der
tilbageføres i nogen grad. Og
det er heller ikke min opfattelse, at bestyrelsesmedlemmerne vil lave meget anderledes end det er nu. Men jeg
er selv positiv overfor, at der
laves en helhedsplan over
forsamlingshusets fremtid,
inden der bruges nogle penge.
Skal forsamlingshuset kun
være til fester?
Ikke nødvendigvis, der må
gerne være teaterforestillinger, koncerter eller foredrag
og måske fællesspisning. Jeg
savner imidlertid forslag fra
medlemmerne, både hvad
angår arrangementer eller
forslag til ændringer af forsamlingshuset. Alle forslag
er velkomne, siger Janus, der
opfordrer til, at der indsendes forslag til bestyrelsen
eller til HelnæsPosten.
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Kunne ønske sig at bygge en
dansk kirke i Sydafrika
- Det er vigtigt for mig, at I
skriver, at jeg har været
meget glad for at være her,
siger sognepræst Dorthe
Rudbeck i en afskedssamtale
INTERVIEW
af Poul Dreisler og Otto Arp

Siden sin start som præst i
2004, har Dorthe passet næsten halvdelen af Vestfyns
Kirker og glæder sig over, at
der er god tilslutning til kirkerne og gudstjenesterne.
Allerede den 26. marts indsattes Dorthe Rudbeck i et
nyt halvt års vikariat ved
Ørsted Kirke
Er der noget du lægger særligt vægt på, evt. noget du
kunne tænke dig at ændre
ved gudstjenesten?
Det er meget vigtigt for mig
at min prædiken forstås. Der
skal i hvert fald altid tales
dansk, så det kan forstås. Der
skal altid findes en balance
mellem det indviklede og
uforståelige teologiske og
det platte eller jordnære.
Nye salmer holder jeg meget
af og jeg kunne godt tænke
mig at nadverbrødet fik en
anden form. At være præst er
at tale med mennesker i
m an ge li vssi t ua t i on er .
Dåbssamtaler er én slags og
begravelsessamtaler en anden. Den første nærmer sig
en slags instruktion af de
unge forældre, mens de sørgende efterladte ved et dødsfald virkelig har behov for at
dele deres sorg og hente trøst
i en samtale.
Om moderne præsters mangesidede aktiviteter mener
Dorthe, at hvis det handler
om at give børnene gode

vaner og sunde interesser,
kan spejder- og sportslivet
være ligeså opdragende, som
det en præst kan sætte iværk.
Dorthe er dog ked af, at børn
i dag ikke kommer tæt på
bibelhistorie eller det hun
kalder grundfortællingerne.
- Det, man nu laver i byerne
med minikonfirmander, er en
rigtig god ide, fordi det netop
giver en masse forklaringer
på grundlæggende spørgsmål
hos børnene på et godt tidspunkt. Mange, der starter på
konfirmandforberedelse i
dag, skal først have alle disse
fortællinger på plads, før vi
kan komme til at bygge
ovenpå og tale om f.eks. etik,
hvor det rigtigt rører ved de
unges liv i dag.
Betydningen af tidens varme religiøse spørgsmål
Hvad med den sidste tids
voldsomme strid? Har forholdet til andre religioner
skærpet vores egen tro?
Om Muhammedtegningerne
har jeg den holdning, at de
var en provokation, der gik
ud over det ansvar, som ytringsfriheden pålægger os
alle. Det kan være svært at
bebrejde indvandrere, at de
ikke respekterer vores kultur,
vores normer og adfærd. For
det har de jo ikke set, at vi
selv gør. Vi kan uden problemer skilte med vores gudløshed, og alligevel kan vi kalde
os kristne i et samfund bygget på kristne værdier. Deres
religion og deres liv bygger
på en lovreligion, hvor det
vil være en overgivelse at
skulle indrette sig efter det
danske.
- Det er altid et emne der
kommer op, når jeg er med i

Dorthe Rudbeck foran Helnæs Kirke

selskabelighed. De tegninger
har været godt for noget, af
flere årsager. Mange er blevet klar over, hvad det vil
sige at skulle leve med andre
kulturer og gøre plads til
dem på en måde, der ikke
krænker nogen af parterne.
At det er blevet klart, at fanatismen dyrkes af mindre
grupper på begge sider, og at
det er nødvendigt at indse, at
vores egenopfattelse af fortræffelighed også skal bestå
sin prøve på udebane. Det er
min overbevisning, at interessen for religiøse spørgsmål er blevet stærkere efter
tegningerne.
Vigtigt at åbne sindet for
fremmede indtryk
Dorthe og hendes familie
kørte i 2002/03 til Indien og
hjem gennem Afrika i en
ombygget Mercedes kassevogn.
Netop sådan en tur giver
mulighed for at se, hvordan
andre lever, åbner sindet for
andre indtryk. Det var en tur,
der skulle vise os alle, at vi
kunne klare os med lidt,
selvom jeg må erkende, at

det hurtigt glemmes, når vi
først er hjemme igen.
HelnæsPosten vil gerne slutte i det nære, om menigheden
og om Helnæs.
- Jeg kender jo ikke så mange ved navn, men jeg genkender da dem, der kommer i
kirken, og det er klart mit
indtryk, at Helnæs er et sted,
hvor alle kender hinanden,
kommer hinanden ved og
kerer sig om hinanden på
den ene eller anden måde.
Og jeg har glædet mig over,
at kirken er et samlingspunkt
for mange og med sin beliggenhed midt i det hele et
godt centrum for det liv, der
leves herude.
Hvis du skulle have et ønske
opfyldt, hvad skulle det så
være?
Dorthe tænker sig om et øjeblik og siger så:
- At jeg kunne bygge en
dansk kirke i Sydafrika. Det
kunne jeg godt tænke mig,
men da der desværre ikke er
ret mange danskere dernede,
er der af den grund ikke grobund for det.

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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En ulykke kommer sjældent alene!
NY BEBOER
Af Eigil Kristensen

Helnæs’ nye beboer, Ilse
Kürstein, fortæller på min
indiskrete forespørgsel om
alder og fødselsdag, at hun er
født i 1929 - og på Cæsars
dødsdag. Nødtvungent må
jeg indrømme at jeg ”vist
lige var syg den dag i skolen”, men får dog at vide, at
det er den 15/3. Hvordan så
med ”ulykken”? Jo, det var
replikken fra en af Ilses bekendte, da han fik svar på
spørgsmålet om Ilses fødselsdag.
Min snak med Ilse starter
med et venligt ”Kom ind !”

og tilbud om at låne gæstetøflerne. Gennem vinduet
høres musik og tonen er slået
an til et varmt interview med
Helnæs’ nye beboer Ilse,
som er flyttet ind på Bøgeskovvej overfor Antikken.
Bibliotekar i Flensborg
Ilse er netop flyttet til Helnæs, og hun kommer fra
Flensborg, hvor hun har levet det meste af sit liv. Ilse
har 5 børn (47-58 år), som er
”godt i vej”. Ilse har arbejdet
som bibliotekar på deltid i
Flensborg, virket i en del
bestyrelser og fortæller med
stort engagement og smil i

Ilse Kürstein, fotograferet i Arkivet på Helnæs
øjenkrogene om sit liv, om
børnene og om hendes afdøde mand Poul, som bl.a. har
skrevet bogen: ”Ture i Nordog Sydslesvig ”.

Helnæs Højskole
Ilses forkærlighed for Helnæs er bl.a. kommet via ophold på Helnæs Højskole, og
Ilse nævner specielt ”den
russiske maler” og psykologiundervisningen, som Ilse
med stor interesse har fulgt
flere gange. Ilse nævner her,
at hun er blevet en ”lille
smule” klogere på den menneskelige adfærd og bl.a. er
opmærksom på kropssproget
kontra det talte sprog.
Vil skrive familiehistorie
Ilse har nydt sit liv indtil nu,
og hun har blandt andet planer om at bruge fremtiden
her på Helnæs til at skrive
familiehistorien. Ilse vil også
gerne male og tegne, og endelig er der drømmen om
igen at få lavet en fotoudstilling.
Velkommen til Ilse, som vi
helt sikkert vil komme til at
høre mere til i lokalmiljøet.
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
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Om det onde og det gode
Bier og fugle udviser
uegennyttig adfærd. Hvad
kan vi lære af det? En højskoledag med store krav til
forståelse af komplekse
spørgsmål
FILOSOFI
Af Poul Dreisler

henholdsvis formidling af
livsoplysning (om livet og
kærligheden) og folkelig
oplysning (om videnskab i
populær form).
Om det onde i mange
kategorier
Chr. Falk gav tilhørerne et
højskoleforedrag, der kom
omkring begrebet ondskab
som et multifacetteret begreb, som dog kun omfattede
den del af ondskaben man
kan karakterisere som menneskeskabt. Eller moralsk
ondskab i modsætning til
ikke-moralsk eller metafysisk ondskab. Med mange
eksempler førtes tilhørerne
rundt i dette ondskabens
univers, som endte med
spørgsmålet: Hvad skal man
gøre ved ondskab? Chr.
Falks to svar var enkle:
”Tænk selv” og det andet,
”ha’ empati”, dvs. dette at
skærpe sin egen forståelse af
andres følelser og handle i
overensstemmelse hermed.

Emnet er som grebet ud af
dagligdagen. Hvem tænker
ikke hver dag, når man ser
sin TV-avis: Hvorfor er der
så meget ondskab i verden?
Foredragssalen var atter fuld
af elever og gæster, der var
kommet for at høre højskolens egen lærer, Chr. Falk
Rønne, og ph.d.- stipendiat,
cand.mag. Anders Gorm
Nissen fra Københavns Universitet tale om emnet. Højskolesangbogen har en sang
til enhver anledning, hvorfor
den solrige, klare martsmorgen blev fulgt op med
”Morgenstund har guld i
mund” og som indledning til
“det onde” valgtes ”Jens
Vejmand”. Og efter middagen ”Velkommen lærkelil”. Genernes betydning for
egoisme og altruisme
Livsoplysning og folkelig Anders Gorm Nissen gav os
et indblik i diskussionen af
oplysning
En højskoledag med en høj- det onde og det gode med
skolelærer og en inviteret udgangspunkt i et forsøg på
forsker, fra forskeruddannel- at sammenkæde filosofiens
sens værksted, sætter højsko- begrebsverden med biologilens og universitetets funkti- ens i form af evolutionsteori,
on - i relation til formidling - Darwinisme, Intelligent dei relief. På en tidligere høj- sign etc. Det vanskelige er
skoledag blev de to instituti- her, at en sådan krydsbeoners opgaver benævnt som frugtning af to videns(skabs)

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

Chr. Falk Rønne og Anders Gorm Nissen
verdener, savner et sprog til
at formidle indsigten. Foredraget stillede derfor store
krav til sine tilhørere. Også
fordi den universitære pædagogik normalt indbefatter en
række hjælpemidler, som
ikke hører til i højskolens
univers (f.eks. overheadprojector med forberedte
plancher). Grundspørgsmålet
i foredraget var, om den genetiske udvikling i bl.a. dyrelivet kan lære os noget om f.
eks, begreber som egoisme
og altruisme (uegennyttighed). Som eksempel på sidstnævnte ser man bier ofre sig
for at redde sine artsfæller,
det samme gør fuglen, der
udstøder advarselsskrig og
dermed afslører sig selv. Set
fra et genetisk synspunkt er
al adfærd selvisk. Og dermed
af det onde. Men spørgsmålet er så, om vi kan slutte
derudaf, at individet er sel-

visk. - Det er nogle af de
spørgsmål, Anders G. Nissen
vil tumle med de næste par
år i sin forskeruddannelse.
Højskoledage er en
udfordring
En spændende dag var overstået, og højskolen kan konstatere, at genoptagelsen af
højskoledage, efter en pause,
har vist sig at opfylde et stort
behov. Debatten i forbindelse med foredragene viser
også, at det er en god idé ”at
komme på højskole for en
dag” og blande sig med dem,
der er der til daglig. Udfordrende er det.
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Det´kun for børn
ved Charlotte Foss Madsen

Som noget nyt i denne måned har børnene fået deres
egen side her i HelnæsPosten. Det er meningen,
at børnene selv skal stå for
indholdet, så hvis du har
en god idé til en artikel,
quiz eller lignende, kan du
sende den direkte til
fossmadsen@get2net.dk.

Børneteatret
Af Annika Brag og Einar
Harkhits
Børneteatret blev en stor
succes og elleve børn fra
tredje til syvende klasse var
med til at opføre det i Helnæs forsamlingshus til juletræsfesten den 10/12-05.
Selve ideen til børneteatret
kom fra Maria M. Hansen,
da hun en dag var nede ved
sin farmor Anne K Hansen

for at finde ud af om hun var
gammel nok til at være med
i de voksnes dilettant. Da
Maria fik et nej, fordi hun
ikke var konfirmeret, foreslog hun straks om vi ikke
kunne lave et børneteater. Tjo, det kan vi da nok, sagde
hun, fordi hun troede at Maria hurtigt ville glemme det.
Fjorten dage senere kom
Maria ned til sin farmor med
budskabet om at elleve børn
gerne ville være med. Straks
begyndte Marias farmor
med at det var for dyrt med
leje af forsamlingshus og
rollehæfter fra teaterforlaget,
men Maria var ikke til at
stoppe. Det blev arrangeret
sådan at børnene kunne optræde gratis i forsamlingshuset til juletræsfesten og til
sidst kunne Marias farmor
ikke andet end at gå i gang

med at skrive et stykke sammen med Maria.
Maria har allerede været
nede hos sin farmor og
spurgt om hun vil stå for det
igen til efteråret. Det vil hun
heldigvis gerne. Derfor regner vi med at vi til efteråret
begynder på en ny omgang
teater, og håber på nogen
flere amatør børneskuespillere vil være med.

GÆK-GNÆK-GÆT!
Påsken nærmer sig, og børnesideredaktionen er i gækkehumør... ved at bytte om
på bogstaverne kan du måske gætte, hvem journalisterne bag artiklen i virkeligheden er ... svaret findes nederst på siden.

Af Emma Wraa Nissen & Rebekka Haahr

(= ”Der kommer nogen”)

… I KØKKENET

”Så gjorde han det igen,
den pokkers hund !!!”

”Herligt !!!”

”

KRABAT !!!

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

Årstidens brugskunst
Besøg butik

tlf 64741601

vivi@wentzlau.dk

Stævnevej 21

Lørdage 10-17
GÆK-GNÆK-GÆT… journalisterne bag artiklen Børneteatret var Karina Bang og Kristine Haahr

”Se lige mig narre mine
dumme mennesker”

Aflever kodeordet (fra de grå
felter) sammen med dit navn og
adresse til Charlotte, Strandbakken 12, inden 30. april. Der bliver
trukket lod blandt de rigtige svar
og vinderen får direkte besked.
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Den sidste brugsfest
Vi har været til den sidste
brugsfest. En butik og en
andelshistorie har fået sin
ende, og det er nok - må vi
erkende - uigenkaldeligt
forbi
BRUGSFORENING
af Jakob Haahr

I 98 år havde vi brugs på
Helnæs, de sidste 2 år var
der købmand. I alt blev butikken 100 år. Det er sørgeligt. HelnæsPosten har valgt
at stille Åge Kristensen,
spørgsmål om forgangne
tider i og med brugsen. Åge
var uddeler på Helnæs i 28
år, flyttede i december sammen med Else Marie fra Helnæs til Strib for at komme
tættere på familien. Vi stiller
også spørgsmålet om, hvorfor nøglen til sidst måtte
drejes om.
Åge og Else Marie kommer
til Helnæs
Åge fortæller, at han og Else
Marie kom til Helnæs d. 1.
december 1972. Åge, der
forinden havde været uddeler
i Røjle Skov, beretter, at han
på Helnæs dengang blev
modtaget af en åben befolkning, som var positivt indstillet overfor brugsens tiltag

og bakkede pænt op om den.
Dengang i 72 var Helnæs et
landbrugssamfund. Der var
mange husmandsbrug og kun
få store gårde. De fleste
mennesker havde deres daglige virke på Helnæs, hvilket
igen betød, at det var naturligt at gøre sine indkøb her.
Det forandrede sig siden. De
store forandringer kom med
de unge tilflyttere, der kom
til Helnæs og fik deres arbejde uden for øen. Det bevirkede at mange af dem på grund
af deres arbejde, også gjorde
deres indkøb oppe på landet.
Brugsens død
Åge beretter, at i 1980´erne
kom discountbølgen. For at
dæmme op mod den måtte
FDB sænke priserne på dagligvarer, men det kunne ikke
gå på Helnæs, for så blev
indtjeningen for lav. ”Vi var
således lukningstruet i slutningen af 80`erne”. For at
dæmme op for discountbølgen gjorde FDB, set med
Åges øjne, det eneste rigtige:
FDB delte sin koncern op i
mindre kæder. Det kom til
at betyde, at den lille butik
på landet gerne måtte tage
mere for varen end den store.

Foredrag om Da Vinci Mysteriet
Efter fastegudstjenesten i
Helnæs Kirke var der foredrag på Helnæs Højskole
ved Pastor Thomas Bech
DA VINCI MYSTERIET
af Helle Andresen
Aftenen startede med smuk
gudstjeneste i Helnæs Kirke.
Derefter fortsatte aftenen
med et foredrag på Højskolen på Helnæs om Dan
Browns bog Da Vinci Mysteriet.
Bogen er i virkeligheden
ikke værd at tale om, sagde
Thomas Bech, men når så
mange læser den, er den det
måske alligevel.

Thomas Bech gennemgik
bogen ledsaget af en flot
Power Pount opsætning,
hvor vi fik fortalt om Da
Vincis femstjernede tegning,
med det gyldne snit, som
findes alle steder i naturen .
I bogen fortælles om Den
hellige Gral, der ligger gemt
et sted. Og den må findes for
at fortælle sandheden om
Jesus. Han var i virkeligheden en kongesøn, som havde
et barn med Maria Magdalene. Slægten har stadig efterkommere i Frankrig. Denne
sandhed er skjult for at give
kristendommen en magt,
som kan sammenlignes med
nazisme, kommunisme og

I slutningen af århundredet
blev det igen trange tider for
butikken. I perioden mellem
1996 og 2000 omlagde man
til kasseterminal - dvs. man
begyndte at scanne varerne.
Det kostede os i den periode
170.000 kr. Det var en nødvendig, men også meget bekostelig investering, siger
Åge.
Åge fortæller, at han selv fik
tilbud om at blive købmand i
1996, men at han dengang
takkede nej. Han havde set
mange andre steder økonomisk trængte foreninger, der
lejede butikken til en symbolsk pris eller købte forretningerne til en rimelig pris.
Alligevel var det hver gang
den samme historie - der gik
blot et par år, inden de måtte
dreje nøglen om. Åge så
allerede dengang forretninger, der var dobbelt så store
som den på Helnæs, dreje
nøglen om.
Brugsbal og vemodige tanker
I de gamle vedtægter stod
der, at der skulle holdes
brugsbal to gange om året,
men det har Åge aldrig oplevet. Vi havde et bal en gang

islamisk fundamentalisme.
De ting, der fortælles om i
bogen, er efter Thomas
Bech´s mening, en sammenblanding af mange gamle
religioner og er mere fantasi
end sandhed.
- Om Maria og Jesus har et
barn sammen, er vel ligegyldig og Maria Magdalene var
en synder. Jesus kom fra
fattige kår. Jesus var ikke
feminist - for Jesus var alle
lige. Det er politik og religion, og de to ting skal ikke
blandes sammen. ”Giv Kejseren hvad Kejserens er og
Gud hvad Guds er.”
- Det handler om frihed, et
ansvar overfor Gud og næsten - ikke en samling love
og moralbegreber sat op for
at holde menneskets frihed i

om året og det lå i slutningen
af februar. Festen blev dog
senere af hensyn til revisionen flyttet længere hen på
foråret. Det har altid været
sådan, at man selv skulle
tage mad og drikke med til
festen, og så lejede brugsen

Else Marie og Åge i festhumør

ave. Hvis religion og stat
bliver til ét, forsvinder menneskets frihed. Troen bliver
en spændetrøje for menneskene og et magtmiddel for
staten.
Vi skal ikke tro på Gud Gud tror på os, deri ligger
friheden. Man kan ikke
krænke religiøse følelser følelser får man, når man
bliver krænket, sagde Thomas Beck.
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Når folk kun skal til og fra
øen og hjem at passe deres
have, så er det store fællesskab væk. Nu er der kun
forsamlingshus tilbage, og
der er man ikke tvunget hen,
siger Åge. På spørgsmålet,
om man kan gøre noget ved
det, svarer Åge:
"Sammenhold og næring
hænger sammen. Det er vigtigt at gøre noget sammen i
et lokalt samfund. Og kan
man opretholde en næring i
et lokalt samfund, så er det
nu engang enklere at have
gavn og glæde af hinanden”.

forsamlingshuset og betalte Samme år begyndte brugsen
for musikken.
med kaffebord og havde 75
års jubilæum.
Åge siger, at det selvfølgelig ”Det er synd, at sådan en
er vemodigt at skulle til den tradition går ned”, siger Åge.
sidste brugsfest, og at der op Det gør øen fattigere, når
til sådan en dag går mange noget falder bort i et samtanker gennem ham. Han fund. Man er tvunget i skole,
fortæller, at brugsen blev og man er tvunget i brugsen.
stiftet i 1904 og således nåe- Det skaber kontakt mellem
de at blive 98 år.
folk, og det giver sammenDen blev moderniseret i hold. Når brugsen mangler,
60´erne og efter opførelsen så kan man ikke følge med i,
af sommerhusene blev der hvad der sker. Det kan man
bygget til i 1979. Brugsen kalde nysgerrighed - eller
udvidede sit areal fra 115 m2 omsorg. Helnæs blev fattigetil 175 m2.
re, da vi mistede brugsen.

Åge fortæller, at han og
Elsemarie har taget en del på
camping. På en tur til Harzen
lagde han engang mærke til
det veludviklede stinet, de
har dernede. Stinettet giver
både lokale og besøgende
muligheder for at opleve
naturen og kulturlandskabet i
området. Desuden regulerer
stinettet færdslen, således at
folk naturligt ikke kommer
til at færdes, hvor naturen
måske er mere sårbar.
”At mennesker kommer til
sådan et område giver næring, og det kan helnæsboerne måske godt lære noget
af."

Lærer Rasmussen havde en travl
aften på dansegulvet – her ledsaget af Randi

Annelise bød velkommen på festudvalgets vegne. De havde sørget
for alt - lækker mad, drikkevarer ad
libitum og god musik - grundlaget
for en fremragende fest

Det gamle fiskerleje på Helnæs - del 2
plads”. Før redskabshusene
blev bygget, foregik meget
af arbejdet bag en læskærm
Leg og kaproning
(noget lignende Jens VejVed Helnæs strand var vi mands).
omkring 15-16 jævnaldrende
børn, som brugte stranden Ved sommertid blev der unsom legeplads. Om vinteren dertiden afholdt kaproningssejlede vi på isflager, (det stævne ved stranden. Det var
var sjovt, men farligt), eller fiskerkarlene mod bøndervi kørte med sammenbundne karlene. Ved stranden var
slæder fra den store torn, til der dengang to joller af nævi gik i stå ved strandkanten. sten samme størrelse beregVed vintertid var der også net til 4 mand og en styraktivitet i redskabshusene. mand. Efter lodtrækning om
Ældre garn skulle bødes, nye både, skulle de to mandskagarn klargøres. Det var gan- ber ro fra ramslagsstilladset
ske hyggeligt, når der var ild rundt om kosten og tilbage
i kakkelovnen og Helnæs og igen. Efter dysten skulle et
dens beboere blev ”sat på besætningsmedlem fra hver
ERINDRINGER
Af Ove Jensen

båd forsøge at støde sin for at se, hvordan familien
modstander i vandet med en klarede sig. Præsten blev
”lanse”.
inviteret med til at spise,
men han har måske været
Det hændte også, at vi dren- lidt beskeden, for efter sigenge kravlede op på det ca. tre de sagde Rasmus Jørgensen:
meter høje ramslagsstillads. ”Spis, præst - jeg fisker fanVi skulle afgøre, hvem der den tordnende i morgen
var ”helte”, og hvem der var igen”. Historien melder intet
”kyllinger” ved at springe på om, hvad præsten sagde.
hovedet herfra i vandet. Jeg
var vistnok ”kylling” i mange år.
Min far har fortalt mig, at
der i Strandbakken 53 boede
en fisker ved navn Rasmus
Jørgensen, og han havde
omkring 14 børn. Datidens
præst aflagde engang visit
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Nærdemokrati og udvikling i
lokalsamfundene
- er der brug for en ny samarbejdsform ?
Store spørgsmål til debat
på borgermøde i Glamsbjerg. Svaret på det stillede
spørgsmål hældede nærmest til et nej
LOKALSAMFUND
af Poul Dreisler og Otto Arp

nisteriets Landistriktspulje.
De øvrige talere var vor nye
borgmester fra Tommerup,
som citerede flittigt af den
nye kommunes målsætninger
og visioner for landdistrikter
og borgerindflydelse og borgerinddragelse. Den nyvalgte
formand for udviklingsudvalget for erhverv, turisme
og øer, talte mest om, at han
endnu ikke havde haft noget
at rive i, siden han var valgt.
Men han glædede sig til at
komme i gang. Så viste den
nye kommunaldirektør diagrammer over, hvordan det
hele skulle hænge sammen i
den nye kommune.

Mellem 150 og 200 borgere,
heraf 5 medlemmer af Helnæs Beboerforenings bestyrelse samt HP´s 2 udsendte,
var samlet i Glamsbjerg Hallen. Hvilke forventninger
kan man have til et møde om
borgerinddragelse og -indflydelse? Hvis man troede, det
handlede om at få tilkendegivelser og en debat om emnet,
blev mødet en skuffelse.
Generelt må det konstateres, Landdistrikternes
at arrangementet og idéen Fællesråd
Aftenens længste

virkede lidt kikset.
Stramt program med
mange talere
Programmet, der var lagt fra
kl. 19.00 til 21.30, blev indledt af formanden for den
initiativgruppe/forening, der
står bag nye samarbejdsformer om landdistriktsudvikling. Bagkvinden, ildsjælen,
landdistriktsmedarbejder
Anja Knudsen, Tommerup
blev fremhævet som krumtappen i arbejdet. Imponerende er det, at det er lykkedes på kort tid at få 100.000
kr. hos Ny-Assens Kommunes sammenlægningsudvalg,
og for ganske nylig endnu
350.000 kr. hos Indenrigsmi-

indslag

blev leveret af Carsten
Blomberg Hansen, direktør i
Landdistrikternes Fællesråd.
Han talte om glæder og sorger ved at bo på landet og
især om alt den indflydelse
vi kunne få og alt det vi kunne være med i, hvis vi bare
strukturerede os i et system
af foreninger og foreningers
foreninger, der endte oppe i
Landdistrikternes Fællesråd.
Han fortalte os, at lokalrådene, dvs. dem på første niveau, skulle drøfte deres
konkrete sager med embedsmændene. Niveauet over,
foreningernes sammenslutning, skulle danne et organ,
der skulle drøfte visioner
med politikerne. Så var der

ligesom klarhed over det.
Herefter gennemgik Anja det
oplæg, hun og initiativgruppen havde udarbejdet, og det
lignede til forveksling det,
som direktøren før hende
havde fortalt om. Dog var
det tegnet ind over NyAssens kommune, idet hele
pointen er, hvordan de 65
landsbyer skal kunne klare
sig i forhold til byerne, som
det blev nævnt.

stykker for at høre, hvad de
havde skrevet - og det lød
ikke som om, der var nogen,
der havde set lyset. Alle vore
papirer blev samlet ind til
granskning og vi fik at vide,
at det var planen, at der skulle holdes møder i de 6 gamle
kommuner om det samme –
for ligesom at komme videKaffe og gruppearbejde
Nu skulle der drikkes kaffe re. Det var så den aften.
og snakkes i grupper. Hele
forsamlingen blev delt op i Hvorfor var mødet og idégrupper (vi fra Helnæs ud- en kikset?
gjorde en gruppe). Der blev Et møde om borgerinddraomdelt landkort og skriveark gelse og indflydelse, uden en
med spørgsmål. Helnæs- eneste af de fremmødte delholdet var tilfredse med, at tagere får lejlighed til verbalt
der var slået en ring uden om at udtrykke sin mening - er
Helnæs, hvorfor gruppen gik kikset. En idé, der handler
positivt til opgaven. Vi skul- om græsrodsarbejde og borle drøfte og skrive ned i stik- gerinitiativ, som er sat i gang
ord, om vi var tilfredse med af og styret af embedsværinddelingen på kortet, hvad ket, er kikset. Der bygges
forudsætningerne er for et strukturer og systemer uden
dynamisk landdistrikt, hvad en eneste bemærkning om,
vore styrker er, og om vi hvilke politiske udfordringer,
synes det er en god ide med man står overfor at skulle
sådan et initiativ. Det tog en løse. Helnæs-gruppens indhalv times tid, så skulle vi meldinger blev bl.a., at man
rejse os op og placere os ved ønskede at møde politikerne
et nyt bord, hvor et af de fire direkte. At administrationen
emner blev underkastet for- arbejder åbent og gennemnyet drøftelse i en halv times skueligt. Man ønsker ikke
filtre etableret mellem borgetid.
re og politikere, men ser
Hvad kom der så ud af gerne at kommunen ansætter
en eller flere landdistriktsdet?
Da alt dette var afsluttet, gik medarbejdere, som konsudirektøren for Landdistrikter- lenter, til rådighed for bornes Fællesråd rundt til en 3-4 gerinitiativer.
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Stor tilslutning til kultur og
musik på Helnæs
KULTUR- OG MUSIKFORENING
af Poul Dreisler

Medlemsfremgang og god
økonomi var de gode nyheder formanden for Helnæs
Kultur- og Musikforening,
Kirsten Broberg, kunne berette om ved en velbesøgt
generalforsamling i Helnæs
Gl. Præstegård, fredag den
24. marts.
2005 havde været en god
sæson med mere end 300
gæster ved 6 arrangementer.
En målrettet medlemshvervning havde ført til, at medlemstallet nu var på over
100. Ideen med at differentiere billetpriserne i forhold til
det enkelte arrangements
omkostning havde også væ-

ret en god idé. Uden tilskud
går det dog ikke. Af regnskabet fremgik det, at der modtages støtte fra Kunststyrelsen, Fyns Amt og Assens
Kommune, men det skal
også bemærkes, at egenindtægterne udgør 2/3 af omsætningen. På den baggrund
udtryktes håbet om, at der
allerede nu skulle tænkes på
at skabe en særlig sæson
2007, når foreningen kan
fejre sit 10-års jubilæum.
Alle valg var genvalg, dog
var John Rasmussen udtrådt,
og indvalgt blev Jørgen Larsen, Helnæs. Programmet for
2006 er parat, og der vil atter
i år - efter nogle års pause blive et Sct. Hans Aftensarrangement, hvor bestyrelsesmedlem Britta SchallHolberg vil causere over de

Der var stor tilstrømning til koncerten med Veteranerne i sommer

sange, der afsynges. Mere
om programmet og om foreningen, medlemskontingent
etc. kan findes på
www.gallerihgp.dk
Abonnér på

HELNÆSPOSTEN
200 kr. pr. år inkl. forsendelse

Ring til Ulla Dreisler
64 77 13 72 eller
dreisler@mail.dk

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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Om at være højskoleelev
på Helnæs
En ung ungarsk højskole- noget, som er meget vigtigt i
elev beretter om sit ophold de fleste menneskers liv:
Hvad med at være lykkelig
på Højskolen på Helnæs
og glad. Og nu er vi kommet
frem til årsagen til denne
HØJSKOLEOPHOLD
Af Odett Rappensberger
lille artikel, nemlig hvad en
person som mig laver her.
Mit navn er Odett Rappensberger. Jeg er 24 år gammel
Et lykkeligt liv
og kommer fra Ungarn.
Jeg er på Højskolen på HelJeg er uddannet jurist fra
næs for at finde nøglen til at
Juridisk Universitet i Unskabe mig et lykkeligt liv og
garn.
selv blive tilfreds med det.
Siden september 2005 har Det kan lyde lidt egoistisk,
jeg været international elev men ærlig talt, er der noget
på Højskolen på Helnæs. vigtigere for et individ end at
Efter at have læst denne in- opfatte sig selv som et lykketroduktion vil mange læsere ligt menneske med en tilvæmåske spørge: Hvad laver relse, som han eller hun er
hun her på Helnæs? Hvorfor tilfreds med? Så min personhar hun ikke fundet sig et job lige grund til at komme her
på et advokatkontor og er var, at jeg ikke var tilfreds
kommet i gang med sit liv? med den måde, min tilværelDisse spørgsmål er jeg vant se formede sig på, før jeg
til. Folk synes normalt, jeg er kom hertil. Men der er jo
heldig og mener, at med de ikke kun mig her på dette
kvalifikationer jeg har, kan lille godt gemte sted. Her er
jeg nå alt her i livet. Jeg kan vi næsten fyrre mennesker,
få et godt job, en god løn, et som søger vor vej i livet.
pænt hus, en stor bil og så Fordi det er, hvad det handvidere. Men de glemmer ler om, når man tager på
altid en meget vigtig del af højskole, uanset om man er
tilværelsen. Efter disse per- tyve eller halvfems år gamsonlige bemærkninger, så lad mel. Vi søger alle et eller
mig gøre opmærksom på andet her. Jeg kan ikke defi-

Mandag—onsdag
Torsdag
Fredag og lørdag
Søndag

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

Odett Rappensberger i sit hjem i Ungarn
nere nøjagtigt, hvad det
er vi søger, fordi det er forskelligt for hver af os. Vi ved
ikke, hvad vi søger, og vi
ved end ikke hvornår det vil
komme, men når det kommer, vil det helt sikkert medføre forandringer i vores liv.
Opskriften
Men som det er med alle
opskrifter er der en lille hemmelighed, man ikke må tage
fejl af: Du skal ikke forvente,
at nogen fortæller dig, hvad
du skal gøre for at finde din
egen nøgle til dit eget liv!
Man kan ikke bare sidde og
vente på, at det skal komme
til én, hver enkelt må selv
søge det. Man kan lede efter
det på mange forskellige
måder. Du kan tage en cykel

og køre ned til strandbredden
for at følge solnedgangen,
eller du kan tage en kop kaffe, mens du spørger en eller
anden: Hvordan har du det i
dag? Eller mens du sætter et
håndtag på din hjemmelavede kop, kan du overveje, om
den vil være flot med en
grøn glasur eller måske en
hvid. Men det at lægge en
dejlig gylden farve på et lærred med sin pensel er også en
måde at søge på, såvel som
at lave en kande te eller kaffe, fordi det gik op for en at
der ikke er mere, og nu kan
alle drikke igen, eller at synge en sang med de danske og
internationale studenter i
flok, også selv om man ikke
forstår teksten.

HELNÆSPOSTEN APRIL 2006
Forventninger
Lærerne har ofte spurgt os,
hvad vi forventede, da vi
kom her til Helnæs. Svarene
handler normalt om at møde
andre, at få venner, at møde
andre kulturer. Men ærlig
talt, de ægte forventninger er
akkurat lige så forskellige
som vi elever er, og de har
meget ofte intet at gøre med
det at få venner og møde
andre kulturer, selv om det er
godt at opleve.
Hvad får man ud af et
højskoleophold
Hvad vi får ud af at opholde
os her rækker længere end de
vildeste forventninger. Det er
en følelse, en særlig følelse,
det er som den første dag i
skolen, det er som det første
kys, det er som at sige JA
ved dit eget bryllup, det er
som at holde den nyfødte
baby i sine arme, det er noget forløsende, men også lidt
forvirrende, måske også lidt
skræmmende, fordi der ikke
er noget spor at gå efter endnu: det er følelsen af at være
begyndt på et ukendt eventyr, dit virkelige liv, hvor der
ikke er nogen anden til at
beslutte, hvor stien fører dig
hen, kun dig.
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Generalforsamling i Helnæs Borgerhus
Det er en dårlig ide at flytte Borgerhuset til Forsamlingshuset, mente man på
Borgerhusets generalforsamling
BORGERHUSET
Af Ulla Dreisler

På Borgerhusets generalforsamling den 15. marts blev
der fra bestyrelsens side måske ikke overraskende udtrykt at det er en dårlig idé
at flytte borgerhuset til forsamlingshuset. De fleste af
de fremmødte var af samme
mening. Der blev i den forbindelse refereret til vedtægterne, hvori det fremgår, at
Borgerhuset ved nedlæggelse inden 2008 vil overgå til
Assens Kommune. Det blev
foreslået, at bestyrelsen skulle kontakte Assens Kommune, inden storkommunen
blev en realitet.
Bodil Storm kunne i formandens beretning meddele, at
der var sat nye vinduer i
gymnastiksalen og kloakeret.
Et problem med udsivende
vand var helt enkelt blevet
løst ved at rense ventilerne
til toilettet. Alexander Thieme havde overtaget det gam-

Bodil Storm ved Borgerhusets generalforsamling
le klaver - han ville lave en
skulptur af det. Endelig var
bestyrelsen i gang med at
indhente tilbud på maling af
gangen. Regnskabet, hvori
det fremgår, at Borgerhuset
modtager kr. 12.153,25 fire
gange om året i tilskud fra
Assens kommune - blev godkendt.

året, og det rækker ikke
langt. Endvidere blev det
drøftet at indramme et stort
billede af Helnæs, som var
doneret af Vibeke Sørvin.

På valg til bestyrelsen var
Helle Blume og Laila Hansen. Helle ønskede ikke genvalg. Som ny i bestyrelsen
blev Janus Storm valgt. Bestyrelsen består desuden af
Arkivet
Anne Hansen berettede om Bodil Storm, Karl Åge Larårets gang i arkivet. Udstil- sen, Lone Rasmussen og
lingen med fyrrerne som Laila Hansen.
tema havde været meget
velbesøgt. Der er imidlertid ”Morten Korch på Helnæs”
ikke mange penge at gøre - kommer i næste nummer af
godt med, man får kr. 4000,- HelnæsPosten
i tilskud fra kommunen om
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DET SKER I APRIL
Petanque
Generalforsamling
Mandag den 24. april i Borgerhuset. Foreningen giver 1
øl/1 vand. Indkaldelse sættes
op på pælen på P- pladsen
ved Ryet/Helnæs Byvej.
Helnæs Lokalhistoriske
arkiv holder åbent 1. lørdag i
hver måned kl. 9.30 - 11.30
Menighedsrådsmøde
Onsdag den 5. april
Galleri
Helnæs Gl. Præstegaard
Udstillingen: De 36 landskaber med Helnæs Fyr.
Gunnar K. Hansen.
RAKU-brændt keramik
Birgit Marie Kjær
40 grafiske arbejder af Helle
Blume
Fernisering: 8. april kl. 14 17. Åben hver dag i påsken.
L’hombre
6. og 20 april kl. 19.30 i Borgerhuset.

Redaktion Janus Storm tlf. 64 77 18 82

JAGTFORENINGEN
Bustur til Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm
lørdag den 13. maj 2006.
Helnæs Jagtforening arrangerer tur til museet i Hørsholm for helnæsboere.
Busturen er gratis.
Entré til museet er 40 kr.
pr. person.
Vi samles ved Brugsens Pplads – afgang med bussen
er kl. 8.00
Tilmelding til turen: Jørgen Storm tlf. 64 77 18 29
eller Peter Hansen
tlf. 64 77 18 70.
Tilmelding senest 1. maj
Deltagerantal vil være
max. 50 personer.
Bestyrelsen.

Gudstjenester
2. april kl. 10.30
9. april Palmesøndag
kl. 17.00
13. april Skærtorsdag
kl. 11.00
14. april Langfredag kl. 9.00
16. april Påskedag kl. 11.00
17. april 2. Påskedag kl. 9.00
23. april Ingen
30. april Konfirmation
Galleri HG
Stævnevej 15
Billeder af Hroar Gomsrud
13/4-1/6 2006
Fernisering torsdag den 13.
april kl. 14-17
Åbent hver dag i påsken
Galleri Bangholm
Nye billeder af
Solvejg Refslund
Fernisering skærtorsdag den
13. april mellem kl. 14-17
Åbent hver dag i påsken.

GALLERI HG HROAR GOMSRUD
STÆVNEVEJ 15, HELNÆS, 5631 EBBERUP TLF. 24 48 60 96

NATURBILLEDER FRA DANMARK OG NORGE
13/4—1/6 2006

FERNISERING
TORSDAG DEN 13. APRIL (SKÆRTORSDAG)
ANDRE BILLEDER KAN SES HOS MALEREN PRIVAT

GALLERI HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD
Galleriet åbner til påske med udstillingen.
”DE 36 LANDSKABER MED HELNÆS FYR”
GUNNAR K. HANSEN
GRAFIK I MINIATUREGANGEN: HELLE BLUME
RAKUBRÆNDT KERAMIK I PAGODEN AF BIRGIT MARIE KJÆR
FERNISERING LØRDAG DEN 8. APRIL 14-17

.

Påskeudstilling Galleri Bangholm

Helnæs Byvej 15, 5631 Ebberup

Fernisering: Skærtorsdag den 13. april kl. 14 – 17
Alle er hjertelig velkommen.
Åbningstid i Påsken: den 13. 17. april. Alle dage kl. 13 – 17.
Påskeudstillingen viser nye
kunstværker.
Temaer er bl.a. naturen på
Helnæs, hvor påskens symboler indflettes og fabulerende
kvinde/dyreportrætter; miniikoner med sten hjembragt fra
Grønland, Island og Helnæs.

www.refslund.dk

FORENINGER
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
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 Kulturog 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
Slagtede kaniner
sælges
Henvendelse til
Lars Bang,
Helnæsgaard
Tlf.. 64 77 13 09
Kopimaskine
Kopimaskine til A3 og A4.
Kan op- og nedfotografere.
Kun 700,- kr.
Otto Arp, Stævnevej 7,
Tlf. 55 39 60 40 eller
64 77 14 72
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MÆRKEDAGE
Pungrotte
Pungrotte med bur sælges
Kun 20,- kr.
Jakob Haahr
Helnæs Byvej 26A
tlf. 64 77 12 60
Byggegrund eller hus
Søges på Helnæs af lille ny
familie.
Tobias, Trine og Mads
Helnæs Mølle
Tlf. 64 77 13 60 /27 21 38 19
Nyt stort fuglehus
med stråtag.
kr. 200,00
Klaus Bang, Ryet 3
Tlf. 64771578
Pigecykel,
24" rød Everton med 3 gear,
velholdt.
kr. 350,00
Jonna Bang, Ryet 3
Tlf. 64771578

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

Det blev en dreng...

FERIEHUS
til leje

Hus på Strandbakken ca. 150 m fra vandet og
med havudsigt - til leje
til feriebrug.
Max. 6 personer
Henvendelse
Helnæs Antik
Tlf. 64 77 14 85

SPAR I EBBERUP
Ugens buket
torsdag og fredag:
kr. 65,-

Under rubrikken Mærkedage optager HelnæsPosten
orientering om kommende
fødselsdage, jubilæer, bryllupper osv. - og gerne med
billeder. Fremsendes senest
6 dage før udgivelsen.

POSTBUTIK
ÅBEN MAN - FREDAG

… storken er nu atter landet
på Strandbakken.
Velkommen til barn nr. 52
på Helnæs.
I forbindelse med uddeling
af legater fra Fionia Banks
Gavefond vil jeg, på vegne
af Helnæs Forsamlingshus,
gerne takke for de 7.000 kr,
der er blevet tildelt foreningen i forbindelse med Aktionærmødet i Assens Hallen d.
27/3.
Formand for Helnæs
Forsamlinghus, Janus Storm

8.00 -17.00

HÅNDKØBSUDSALG FRA
ASSENS APOTEK

VARETUR TIL
HELNÆS
HVER TORSDAG
DU RINGER
KAJ BRINGER!

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

64 74 11 82

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

GRAFISK VIRKSOMHED
HOSTRUPVEJ 2 5230 ODENSE
63 13 00 00
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HP+

LÆSERNE SKRIVER:
Pens. toldkontrollør
K. Brok Hansen, Helnæs
skriver:
Nu kan det snart være nok,
hvad skal vi med en avis,
der bare kritiserer og er negativ og ulæselig - skal vi
absolut have et sådant organ
ind af vore brevkasser - ja,
jeg spørger bare, vi er mange, der ikke ønsker en sådan
forurening af vort hjem,
hvor der ikke skal laves om
på noget, hvilket adskillige
af dem som absolut skal bo
her på Helnæs ønsker. Vore
hjem skal ikke laves om til
gallerier og kunsttempler,
hvor der spilles violin og
lignende instrumenter - vi
klarer os aldeles udmærket
uden musik og …..
(forkortet af red.)

MARKEDSSNYT I

Vort tillæg kom for sent med
sin kampagne mod den fynske
sukkerfabriks lukning: Et temanummer var planlagt under
sloganet: ”Stø´t melis, bevar
ro´en”.

MARKEDSSNYDT II
HP+ beklager, at Kommunaltidende måtte bukke under i bladkrigen. Vort tillæg
nægter at skulle være part i
denne udvikling, selvom….
DR. DYREGOD
Jacob Lieberkinder Haahr
tager ingen chancer.
“Fugleinfluenzaen skal
bekæmpes med alle midler.
Jeg har bl.a. opsagt mit
abonnement på Anders
And”.
TEATER
HP+ har opsnuset, at næste
års dilettant bliver et ukendt
stykke af Morten Korch:
Kampen om Gyllegården.
Der bliver udleveret klemmer ved indgangen, og der
er efterfølgende mad og
dans med hele svineriet.

KORT NYT
Gave til Forsamlingshuset
Ved Fionia Banks aktionærmøde i Assens mandag den
27. marts modtog formanden
for Helnæs Forsamlingshus,
Janus Storm, 7.000 kr. til
hjælp til restaurering af forsamlingshuset. Pengene uddeles af Fionia Banks Gavefond, efter ansøgning. Foruden forsamlingshuset fik
Samba, Assens 15.000 kr.,
Bågø Fyr 5.000 kr. og Kærum-Sønderby lokalhistorisk
forening 3.000 kr. Pengene
gives til fremme af bl.a. kulturel eller social udvikling i
et lokalområde. Helnæs og
Janus fik mange gode ord
med på vejen om alt det, man
er er opmærksom på sker på
Helnæs, da han på scenen
modtog de mange penge.
Påskeudstilling i
Galleri Bangholm
I de seneste måneder har Solvejg Refslund arbejdet på nye
billeder til sin påskeudstilling. Hendes morgen-gåture,
der bl.a. foregår på Maden, er

en god start på dagen - sind
og tanker kommer på plads
og sanserne skærpes til dagens arbejde. På sine rejser
på Grønland og Færøerne
sidste år samlede hun små
sten, som hun har brugt til en
række mini-ikoner, som vises
på udstillingen. Kvinderne i
stofbillederne er der også.
Påskeudstillingen på Galleri
Bangholm viser således hele
bredden i Solvejg Refslunds
billedverden.
De 36 landskaber med
Helnæs Fyr
- er titlen på Galleri Helnæs
Gl. Præstegaards påskeudstilling. Maleren Gunnar K.
Hansen udstiller 36 helt nye
billeder med fyret som ledemotiv.
Endvidere udstiller Birgit
Marie Kjær keramik og Helle
Blume 40 nye grafiske arbejder.
Galleri HG
- åbner til påske med danske
og norske landskabsbilleder
af Hroar Gomsrud.

