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Butikken 
Kunst - kunsthåndværk -
brugskunst samt diverse lækre 
delikatesser.  
 

Caféen 
Cappuccino, café-latte, es-
presso, alm. Kaffe, cacao , 
samt forskellige téer. Hertil 
forskellige frugttærter samt 
cookies 
 

Åben: lørdag 11 - 17      
 

HELNÆS KUNST OG HÅNDVÆRK 
STÆVNEVEJ 9, HELNÆS 
Tlf. 63 73 70 13 
 

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 jordbærpuré.     

     

Pris kr. 99,- 
Minimum 10 couverter  

HELNÆS  

KUNST OG HÅNDVÆRK 

På Herrens Mark eller kampen 
om den store, udendørs  

fortælling 

Helnæs – visioner for år 2016. Hvad mener du?  
HelnæsPosten inviterer onsdag den 31 maj kl. 19.30 til en aften, 
hvor der vil blive lejlighed til at høre om og selv ytre sig om fremti-
dens muligheder. 
 
Læs lederen side 2 

Man kan altid tænde drømmen 
på ny 
Siger forstanderen for Højsko-
len på Helnæs, Kristian Kjær 

Forår og Kaffebål  
Foråret er over os, og 
det er tid til udeliv.  

Kirkebjergvej 17, Flemløse, 
5620 Glamsbjerg  
tlf. 63 72 00 30 www.kjaers-lunch.dk 
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Helnæs – visioner for år 2016  
Hvad mener du?  
 
HELNÆSPOSTEN INVITERER til en aften, hvor der vil blive 
lejlighed til at høre om og selv ytre sig om fremtidens muligheder. 
Hvilke visioner har Helnæsboerne? Redaktionen har inviteret lek-
tor Johs. Nørregaard Frandsen, fra Syddansk Universitet i Odense 
til at komme og fortælle om sit bud på fremtiden for landdistrikter-
ne. Johs. Nørregaard Frandsen kalder sit foredrag: ”PÅ HERRENS 
MARK ELLER KAMPEN OM DEN STORE, UDENDØRS 
FORTÆLLING.”  
 
OPLÆGGET TIL FOREDRAGET er formuleret således: 
”Landdistrikterne rummer en række ressourcer, der formentlig 
ville kunne bringes til at blomstre endnu bedre. Foredraget vil dels 
indkredse forskellige typer af landbokultur og vise, hvordan de 
både kan rumme dynamik og konflikt. Dels vil det handle om 
nogle af de forestillinger om det lokale, der netop både er en res-
source og en svaghed for udvikling af landdistrikter”. 
 
MED DETTE INITIATIV  ønsker HelnæsPostens redaktion ikke 
at gå foreningerne i bedene, men at sætte en samtale i gang om 
fremtiden. I de første fire numre har HelnæsPosten beskæftiget sig 
”med livet, som det leves på Helnæs”. Nu stopper vi op et kort 
øjeblik, gør status og ser fremad. HP´s fremkomst havde mange 
årsager. Bl.a. at det skulle være afløseren for den daglige samtale i 
Brugsen / forretningen, der gik tabt, da den lukkede. Et symptom 
på en brydningstid. Ændringer i kommunestrukturer er et andet og 
måske alvorligere. Vi har skrevet om frygten for ikke at blive hørt 
eller at blive ”en blindtarm på borgmesterens kommunekort, hvor 
man knap nok ved, hvor Helnæs ligger”. Vi har med stor interesse 
fulgt vor nye kommunes stræben efter at være med i udviklingen 
af begrebet kulturarv som et aktiv for erhverv og bosætning. 
 
I DET LANGE PERSPEKTIV har ændringerne i grundlaget for 
menneskers liv i yderområderne, i landdistrikterne, ændret sig 
dramatisk med et forsvindende antal mennesker, der har deres 
udkomme i det primære landbrug. Dette har også været berørt i 
flere artikler, som har haft hele andelsbevægelsens udvikling og 
afvikling i sit tema. Vi har været vidne til et landbrug, der er blevet 
industrialiseret og som gradvist flytter sin produktion til steder, 
hvor der er plads til denne produktionsform. Vi har skrevet om 
behovet for at tænke bredt og langt, når det drejer sig om den loka-
le kulturarv og har noteret, at de tomme landsbrugsbygninger har 
givet plads til aktiviteter, der hører til i det, der med et nyt begreb 
kaldes ”oplevelsesøkonomien” – et begreb, der, inden vi næsten 
har hørt om det, har fået en større samfundsøkonomisk betydning 
end landbruget har. 
 

 
 
 
 
VI HAR IAGTTAGET, at der er sket en ændring af befolknings-
sammensætningen på Helnæs. Siden 1990 er der sket en fordob-
ling af børnetallet, så det i dag udgør 20 % af de 250 mennesker, 
der bor her. En tilflytning og bosætning af mennesker med tilknyt-
ning til højskolen enten som ansatte eller elever har været af uvur-
derlig betydning. Det voksende udbud af kunst og kulturelle ople-
velser har trukket mange til. Ligeledes har leg, sport, fritidsliv og 
naturen i sig selv været attraktivt for mange. Der er givet udtryk 
for en optimisme, ikke alene markeret ved de mange små børn, 
men også ved en tro på, at “mødet med mennesker af vidt forskel-
lig observans i fremtiden kan skabe nye værdier og dynamik - 
samtidig med at øens sammenhængskraft og fællesskab bevares og 
videreudvikles”.   Med andre ord skrev vi, at ” det ikke (er) en 
naturlov at vores fremtid styres af kræfter udefra. – Vores historie 
bør fortsætte fortællingen om et nærområde, der havde format til at 
tænke sig ind i en fremtid! ” 
 
DET ER ALT DETTE og meget mere, der er baggrunden for re-
daktionens initiativ og det er vort håb, at mange vil møde frem og 
give deres mening til kende. (Se indbydelsen på side 10). Realite-
ten i emnet er, at der er mange penge på spil fra såvel EU som 
regeringen i perioden 2007 til 2013 til gennemførelsen af ”dansk 
landdistriktspolitik”, hvor samspillet mellem fortid og fremtid - 
gennem vores kulturarv - skal formuleres af svarene på - ”Hvem er 
vi? – hvor kommer vi fra? - Hvad kan vi? - Hvor vil vi hen? – 
Hvordan ønsker vi os Helnæs om 10 år?”                                   

 

MED DETTE OPLÆG er alle inviterede til at deltage. Vi vil for-
søge at gøre aftenen så vedkommende som muligt bl.a. ved at lade 
folk komme til orde og med den hensigt, at emnets behandling kan 
fortsætte i foreningerne og til efteråret atter samles for at formulere 
nogle fælles synspunkter på de visioner Helnæs  ́beboere har for 
de kommende 10 år. 
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MÅNEDENS TEGNING                    Storm P. 

LEDER                                                        

En ny æggekoger. Opfindelsen er til fri afbenyttelse for initiativri-
ge Helnæsboere. En ny eksportartikel? 
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Mere om toldekoppen 
John Rasmussens portrætin-
terview af og med den sidste 
møller, Jørgen Møller Chri-
stensen, vakte min interesse, 
dels fordi jeg kender Jørgen 
som en dygtig pétanque spil-
ler, og dels fordi jeg er ud af 
en møllerslægt. 
Min tipoldefar på mødrene 
side ejede således Phoenix 
Mølle i Lindelse på Lange-
land, en hollandsk mølle, 
der i datiden - 1840erne - 
regnedes for en af de største 
med hensyn til folkehold og 
omsætning. 
Det, der navnlig bringer mig 
på banen, er udtrykket tolle-
kop. Ganske vist er der no-
get der hedder en tollekniv, 
men det rigtige udtryk er 
toldekop, jfr. Gorm Benzons 
antikvitetshåndbog side 264 
samt Den Store Danske En-
cyklopædi. 
En toldekop var et justeret, 
gerne øseformet målekar 
som mølleren anvendte, når 
han skulle tage sin andel af 
det malede korn som beta-
ling. Toldekoppens materia-
le var gerne af kobber eller 
messing. Den har nogle gan-
ge en jernstjært eller træ-
håndtag. Andelen blev taget 
af hver skæppe korn. En 
skæppe svarede til 17,39 
liter. I flademål var det 
689,5 m². På Fyn og Lange-
land gik der 8 skæpper korn 

på en tønde korn. På Sjæl-
land og Lolland Falster 6 
skæpper.  
I Jylland varierede skæppe-
tallet, jfr. Poul Rasmussen, 
Mål og Vægt, Dansk Histo-
risk Fællesforenings Hånd-
bøger. 
Toldekoppen, der omtales i 
artiklen, har Jørgen iøvrigt 
set hos mig! 
 

Torben Lauritsen 
Stævnevej 24A 
 

Kære unger på Helnæs! 
Har lige siddet og læst om 
jeres fritidsliv her på Helnæs 
– I efterlyser nogle aktivite-
ter for skolebørn herude – 
ja, I har sikkert ret – her sker 
ikke det store. 
MEN jeg har et forslag: 
VI HAR FAKTISK EN PÉ-
TANQUEBANE, der sag-
tens kan udnyttes noget me-
re. Det behøver ikke at koste 
jer noget – det kræver 
”bare”, at I får overtalt et par 
af jeres forældre til på skift 
at forestå det, f. eks. en aften 
om ugen – lad os sige fra kl. 
18.30 til ca. 20, hvor I så ka’ 
have det lidt skægt.  
Reglerne er nemme nok: 
Man skyder med nogle kug-
ler efter en ”gris”, og man 
kan godt være lidt ”bisset” 
og skyde de andres kugler 
væk. Det er det, der gør det 
skægt. I begyndelsen kan I 
evt. få hjælp af nogle af de 
voksne fra klubben. 
Lyder det som en idé?  Så 
find nogle at spille med, 
min. 4-6 stk. og kontakt så 
formanden: Niels Ellebæk, 
tlf. 64771307 eller: næstfor-
mand Anders Sørensen tlf. 
64771485. Sæsonen starter i 
maj. 

 

Susanne fra Antikken. 

LÆSERBREVE PASTORENS KLUMME 

Der må være en 
knude for at man 
kan sy 
 
KIRKELIGE TANKER 
af Anders Lundbeck Rasmussen 

 
”Der må være en knude på 
tråden for at man kan sy” 
siger Søren Kierkegaard et 
sted. I menneskelivet må der 
være en ”knude” for at man 
kan ”sy”. Et menneske må 
være forankret et sted, for at 
det kan leve. Den forankring 
får vi i første omgang gen-
nem vores forældre. Siden 
spreder vi rødderne og knyt-
ter os til andre i venskab og 
kærlighed. Men de rødder, 
der går længst tilbage, er 
almindeligvis de dybeste. 
Den tillid til livet - det livs-
mod, der grundlægges af 
den omsorg og kærlighed, 
som vi har mødt ved livets 
begyndelse, er som regel 
den, der er sværest at rokke 
ved senere i livet. Det er den 

knude på tråden, som van-
skeligst går op. Forholdet 
imellem forældre og børn er 
det mest grundlæggende 
forhold i tilværelsen. I den 
kristne tros billedtale er det 
den erkendelse, der ligger 
bag, når Jesus kalder Gud 
for ”Faderen” og et menne-
ske for et ”Guds barn”. 

Opstandelsen - kan man sige 
- er kristendommens knude. 
For opstandelsen giver gud-
dommelig og evig gyldighed 
til dét, der var at møde i Jesu 
liv og død. Forstå opstandel-
sen og forklare hvad der 
skete - det kan vi selvfølge-
lig ikke. Opstandelsen er 
Guds hemmelighed. Men 
der skete noget - et under - 
som gjorde, at Jesu disciple 
kunne leve videre i bevidst-
heden om, at han stadig var 
hos dem. Og derfor spredte 
de budskabet om ham og 
hans opstandelse, der netop 
er blevet fejret til påske i 
Helnæs kirke og af milliar-
der af mennesker verden 
over. Og med opstandelsen 
begynder også den foran-
kring, der rækkes os, når et 
nyt menneske i dåben kaldes 
for et Guds barn. I den krist-
ne tro er dét den knude, som 
hverken synd eller død, sorg 
eller angst eller noget andet 
kan løse. 
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Kører varetur til Helnæs hver  
tirsdag og fredag formiddag 
 

 
 

 
 

Bestil varer dagen før på tlf. 

64 71 22 48 

Eller hvad har en økolo-
gisk ko på en græsmark, 
en fodboldkamp og et ma-
leri af Helnæs Fyr til fæl-
les? 
 
OPLEVELSESØKONOMI 
Af Poul Dreisler 

 
Farmor, farfar og 3 børne-
børn i Zoo i Odense i påske-
ferien kan nemt løbe op i 
500 kr, når alt regnes med, 
herunder køreturen fra Hel-
næs til Odense og tilbage 
igen. Billederne i gallerierne 
på Helnæs repræsenterer en 
omsætning på adskillige 
100.000 kr. Alene Gunnar K. 
Hansens 36 billeder af Hel-
næs Fyr er 108.000 kr. værd 
i handel og vandel. Og man-
ge er solgt. En beskeden 
middag på kroen med en 
gæst fra udlandet, løber 
snildt op i 7 - 800 kr., og 
Højskolen på Helnæs om-
sætter 6 mill. pr. år. Og hvad 
koster ikke forårets første 
motorcykel-klub-udflugt til 
Helnæs Fyr, når 47 medlem-
mer fra ukendt sted på hver 
deres ’kværn’ runder de 
mange sving på vejen dertil. 
For ikke at tale om de ca. 
150 mill kr, som er værdien 
af sommerhusene ved Hel-
næs kyster. Eller omsætnin-
gen - af ukendt størrelse på 
campingpladsen og Møllen. 
En ny butik åbner i brugsens 
gamle lokaler, ikke med fø-
devarer, men med kunst-
håndværk af mange slags, og 
kun om sommeren. 
 

Kommer folk til Helnæs 
for oplevelsens skyld ? 
Alle disse tal er egentlig ikke 
særligt interessante i sig 
selv, men samlet er de ud-
tryk for et forholdsvis nyt 
fænomen, som er blevet 
kaldt ’oplevelsesøkonomi’. 
Vi skriver om det i dette 
nummer af HP, når vi prøver 
at lægge op til en samtale 
om, hvad vi skal leve af i 
fremtiden. Vi kunne også 
have nævnt, at den 23. april 
var der en række økologiske 
landmænd, der slap køerne 
ud på marken under overvæ-
relse af masser af børnefami-
lier. 

Her i 2006 er det 130 år 
siden forfatteren Morten 
Korch er født, og det vil en 
journalist ved TV2, Chris 
Kraft, fejre ved at lave en 
hjemmeside om hans bio-
grafi, hans forfatterskab, 
hans film og teater og hans 
foredragsvirksomhed 

 
MORTEN KORCH 
Af Anne Hansen 
 
To af Morten Korchs bøger 
er inspireret af  landskabet 
på Helnæs. ”Familien på 
Uglegården” fra 1917 er en 
slægtssaga, der foregår på en 
større fynsk gård med høje 
bakker omkring og med 
udsigt til Sønderjylland. Det 
må være Bogård og Bobak-
kerne, han har skrevet om. 
Det var gdr. Hans Peder 
Olivarius Runge og fru Ja-
coba Runge, der ejede går-
den (1910 – 1952) på det 
tidspunkt. De havde som-
merpensionat, så det kunne 
tænke sig, at Morten Korch 
eventuelt har været blandt 
gæsterne. Dengang var han 
sandsynligvis ukendt. 

Den anden bog er ”Rolf 
Snare”. Dele af romanen 
(1925) foregår i Vikingeti-
den på den sydfynske halvø 
og ved den milde fynske 
kyst. 

For mange mennesker er det 
ikke ”fint” at beskæftige sig 
med Morten Korch.  

Journalist Chris Kraft er af 
anden mening. Han skriver: 
I årtier har Morten Korchs 
bøger og person fascineret 
og tiltrukket alle generatio-
ner. Især unge mennesker 
finder det udfordrende at 
beskæftige sig med deres 
egen identitet og meningen 
med livet. Således er Morten 
Korch ligefrem blevet en ren 
kult-figur for ungdommen. 
Hans bøger er trykt i over 
seks millioner eksemplarer, 
der placerer ham som Dan-
marks mest læste forfatter. 
Livssynet og optimismen i 
hans forfatterskab appellerer 
til noget evigtgyldigt og 
almenmenneskeligt. Derfor 
læses hans bøger stadig i 
mange danske hjem. 

 

Morten Korch på Helnæs 
 Gi’ folk en oplevelse 

Fra Morten Korch-filmen: Fætrene på Torndal med Karl Stegger og 
Arthur Jensen. Filmen er fra 1973 



 

                  HELNÆSPOSTEN       MAJ 2006                  5 

Det interessante er, at det at 
besøge en landmand, der 
lukker sine køer på græs, gå 
til fodboldkamp i Parken 
eller på Statens Museum for 
Kunst, sammen med alt det 
andet, er udtryk for en sti-
gende trang til at skulle ople-
ve noget, ofte noget andet og 

betale for det. 
 
Hvad er oplevelsesøkono-
mi? 
Oplevelsesøkonomi - et be-
greb der anskueliggør at der 
skabes økonomi eller værdi-
er ved bl.a. leg og læring, 
sport, turisme, naturen, kul-
tur, mode, design, arkitektur, 
film, spil og underholdning.  
 
I en rapport, der beskriver 
hvorledes universiteter og 
skoler forstiller sig at feltet 
kan udvikles, økonomisk og 
jobmæssigt,  skriver man: 
”Oplevelsesøkonomi dækker 
et bredt spektrum af produk-
ter og services. Fælles er, at 
de skaber oplevelser og/eller 
identitet for kunden.  
…….For eksempel skaber 
godt design værdi og ople-
velser inden for en række 
brancher. Den kulturbårne 
oplevelsesøkonomi er på den 
måde kendetegnet ved en 
fusion mellem kultur og er-
hvervsliv, der er motiveret af 
forbrugernes stigende efter-
spørgsel efter nye oplevelser. 
Oplevelserne tilvejebringer 
en unik værdi for den enkelte 
forbruger, der eksempelvis 
udspringer af kvalitet, hold-

ning, sanselighed, æstetik, 
autenticitet og historie. Kul-
turel kreativitet bidrager så-
ledes direkte ved at skabe 
særlige og gode oplevelser”. 
 
Det rejser en række spørgs-
mål, som også er stillet i 
rapporten: 
 
”Hvordan kan kulturarven 
og oplevelsen værdisættes?  
Hvordan kan de forskelligar-
tede, offentlige finkulturelle 
institutioner assisteres viden-
mæssigt i den tiltagende 
markedsgørelse af deres 
ydelser, og hvorledes kan de 
assistere erhvervslivet i ud-
viklingen af kulturelle ople-
velser som produkter? Hvor-
dan udvikles forvaltningen af 
de rurale rekreative og land-
skabelige ressourcer, så de 
ikke alene bibringer den fast-
boende befolkning rekreative 
muligheder, men også akti-
veres erhvervsmæssigt?” 
 
På Herrens Mark… et fo-
redrag. 
Vi har villet pege på fæno-
menet, idet det ganske af-
gjort vil få betydning for 
Helnæs de næste 10 år og er 
noget af det, som vi gerne 

ser drøftet den 31. maj i Hel-
næs Gl. Præstegård, når vi 
mødes til foredraget: ”På 
Herrens Mark eller kampen 
om den store, udendørs for-
tælling.” Mødet er for alle -
og alle er velkomne. 
 
 

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 

det kan man leve af  …. 
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LÆDERVARER OG  
HOBBYARTIKLER 
AFDELINGEN I ASSENS 
ØSTERGADE 2 
5610 ASSENS 
TLF. 64 71 24 12 

 

Det er forår. Fra den ene 
dag til den anden har skov-
bunden skiftet farve – fra 
brunt vissent løv til grønt 
med anemoner, skovløg, 
liljer og blade, der pibler 
frem. 
 
KUNST 
af Poul Dreisler 

 
På samme måde vågner Hel-
næs’ gallerier op. Der sættes 
skilte ud. Atter en sæson, der 
fortæller os, at her skabes. 
Der inviteres til fernisering 
og til oplevelse.  
 
Galleri Bangholm 
Mange har fundet vej til 

Solvejg Refslund i  
Bangholm for at se både 
kendt og nyt fra kunstnerens 
hånd. I værkstedet fortsætter 
samtalen over kaffe og 
kringle. Computeren oriente-
rer gæsten, i en uendelig 
sløjfe af billeder på væggen, 
om teknikker og mellemreg-
ninger i processerne. Lokal-
kendte orienterer om, at de 
to sidst indrettede længer 
tidligere havde huset går-
dens køer og grise.  
 
Den gamle Præstegaard 
Så er det tid til et glas vin 
hos Otto Arp i galleri Hel-
næs gl. Præstegård. Åbnet 

Forårstoner på Helnæs 

Påske -  
forår og fernisering 
 

Et af Faaborgs veletablerede 
kor, Faaborg Kor-Klang, har 
inviteret en strygekvartet 
med, når der er forårskoncert 
i Helnæs Kirke onsdag den 
10. maj. 
Faaborg Kor-Klang ledes af 
svenske Britta Hällstig, og 
strygeensemblet Kons-
kvartettens gæsteoptræden 
skyldes denne svenske for-
bindelse. Britta Hällstig er 
uddannet violinist og korle-
der og videreuddanner sig 
for tiden på Det Fynske Mu-
sikkonservatorium i Odense, 
hvor hun har fundet sammen 
med tre andre kvindelige 
studerende og dannet en 
meget skandinavisk kvartet 
med to svenske, en finsk og 
en dansk pige. Ud over Brit-
ta Hällstig på violin er det 
Katarina Sjöblom, violin, 
Maria Pallin, bratsch, og 

Kirstine Elise Pedersen, cel-
lo.  
Faaborg Kor-Klang byder på 
et bredt og blandet forårsre-
pertoire lige fra ældre fran-
ske og tyske værker til dan-
ske sange og nyere svensk 
kormusik. Der er både klas-
siske og mere rytmiske ting 
på plakaten. 
Kons-kvartetten spiller den 
russiske komponist Borodins 
Strygekvartet nr. 2, sats 1 - 
allegro moderato. Borodin 
levede i 1800-tallet, og hans 
strygekvartet regnes for at 
være den bedste russiske 
strygekvartet før 
Sjostakovitj. 
Efter koncerten byder me-
nighedsrådet på kaffebord i 
forsamlingshuset.  
 

 

 



 

allerede Palmesøndag, en sur 
og kold dag, men dog med 
godt besøg. Gunnar K. Han-
sens snurrige idé med at ma-
le 36 billeder med Helnæs 
Fyr som motiv – efter ja-
pansk forbillede – er blevet 
modtaget godt. Det er kunst - 
også at finde 36 varianter af 
samme grundmotiv. En krea-
tiv indgang til en opgaveløs-
ning, som mange kunne have 
glæde af at kopiere. Helle 
Blumes fotogravurarbejder 
fylder miniaturegangen. 
Spændende og originale ud-
tryk med teknisk udgangs-
punkt i fotografiet. I Pago-
den – i et hjørne af haven – 
er en samling af Birgit Marie 
Kjærs keramikarbejder op-
stillet. Her er også hentet 
inspiration i Japan, idet leret 
brændes i en særlig RAKU-
teknik, der giver former, som 
ikke vil kunne kopieres eller 

gendannes. 
 
Galleri HG 
På vores ”Tour de Galerie” 
møder vi den 76-årige dan-
ske nordmand, Hroar Goms-
rud, som for mange år siden 
tabte sit hjerte til Helnæs og 
via Højskolen udløste sit 
talent for og lyst til maleriet. 
Han viser det blide fynske og 
det kraftfulde norske land-
skab og fugleliv i den nok 
smukkeste gård på Helnæs.  
 
Helnæs Kunst og Hånd-
værk 
I galleriet med kunsthånd-
værk og café nyder vi en 
cappuccino og ser på Munnis 
ophængning af egne malerier 
med geometriske figurer og 
eksperimenter med materia-
ler og former i billedkompo-
sitionen.  
 

Gallerierne er pejlemærker 
Jo, der er meget skabelse, 
der er meget oplevelse. Man-
ge m stald- og landbrugsbyg-
ninger er blevet til pejlemær-
ker i udviklingen, hvor men-
nesket lægger mere og mere 
vægt på oplevelsen af den 
originale natur eller af den 
kunstneriske bearbejdning 
heraf eller måske helst begge 
dele både hver for sig og 
samtidig - og det var, hvad 
Helnæs kunne tilbyde i på-
sken 2006.  
 
 

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
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På side 6 ses Solvejg Refslund 
foran et af sine malerier, 
(selvportræt?) 
Tv. Helnæs Kunst og Håndværk 
med en meget fin kollektion.  
Th. Galleri HG. Hroar Gomsrud 
ses i forgrunden, og bagest i 
billedet HelnæsPostens kunstan-
melder.  

Solvejg Refslund  
udstiller i Galleri  
Nyhavn 43 .  
 

Fra den 5. maj til 27. maj 
udstiller Solvejg Refslund i 
det københavnske Galleri 
Nyhavn 43. I samme periode 
er galleri Bangholm lukket 
og åbner først pinsedag den 
3. juni.  
På udstillingen vises hele 
hendes kunstneriske udtryk, 
stof/papircollage med tema-
er som naturen på Helnæs – 
en detalje – hvor der indflet-
tes symboler og fabulerende, 
applikerede kvinde/ dyre  
portrætter. Desuden små 
ikonbilleder med sten hjem-
bragt fra hendes rejser på 
Grønland, Island og Italien.  
Fernisering i galleriet den 5. 
maj fra 15 - 18 
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Man kan altid tænde drømmen på ny 
Siger forstanderen for Høj-
skolen på Helnæs, Kristian 
Kjær Nielsen, i et interview 
med HelnæsPosten. Udsag-
net lyder som det uudtalte 
grundlag for højskolens 
virksomhed. 
  
INTERVIEW 
Af Otto Arp og Poul Dreisler 
  
Kristian Kjær kom til Hel-
næs for 12 år siden. Dengang 
forvekslede man ofte Helnæs 
med Helgenæs på Djursland. 
Der var ingen, der rigtig vid-
ste hvad Helnæs var, og hvor 
det lå. Kristian Kjær kommer 
fra Rønshoved Højskole, lige 
nord for grænsen, ved Flens-
borg Fjord, og som ung var 
han aktiv i den europæisk 
mindretalsunion og kom 
derved i kontakt med mange 
grupper af mennesker 
(nationale mindretal), der 
ofte følte sig undertrykt og 
kuet af andre, men han ople-
vede at de kunne selv vende 
udviklingen ved at flytte 
fokus, skabe selvværd, tro på 
egne muligheder og opleve 
netop det, “at vi kan selv, og 
vi skal selv”. 
  
Landbruget på Helnæs er 
ikke, som det var! 
Det var et andet slags land-
brug dengang for 12 år siden. 
Det har ændret sig meget og 
der er nu langt færre ansat 
ved landbruget end dengang. 
Her på Helnæs er der i dag 
flere ansatte på højskolen 
end der arbejder ved land-
bruget. Kristian Kjær har 
rejst meget i Frankrig og 
Italien og har oplevet en kva-
litet i de muligheder for ind-
kvartering og kulinariske 
oplevelser, som vi kunne 
lære rigtig meget af, også her 
på Helnæs. ”Men jeg kan 
undre mig over, at det aktiv 
som Assens og Helnæs i 
virkeligheden er, ikke er 
blevet udnyttet mere end 
tilfældet er. Man har ikke 
været opmærksom på de 
ressourcer, der er i området 
for turisme. Der er mange 
forspildte muligheder”. Kri-
stian Kjær kunne forestille 

sig at der på tomme ejen-
domme på Helnæs, i takt 
med at landbruget centralise-
res og sammenlægges, kunne 
udvikles ferieboliger med 
vægt på kvalitetsturisme, 
men det kræver iværksættere 
og investorer, der er indstil-
let på at ændre deres oprin-
delige beskæftigelse. ”Men” 
fastslår Kristian Kjær “jeg er 
jo ikke politiker”.  
  
Højskolens rolle i en frem-
tidig udvikling på Helnæs. 
Højskolens rolle i udviklin-
gen muliggør noget andet – 
at noget kan ske. Det er ikke 
højskolen, men menneskene 
på højskolen, det handler 
om. Det er dem, der skal 
skabe udviklingen, ligesom 
de gjorde for 140 år siden. 
Højskolen lever fint i fælles-
skabet. Kristian Kjær har 
ikke noget egentlig bud på, 
hvad Helnæs kan udvikle sig 
til, og det er heller ikke hans 
interesse. Han er ikke sikker 
på at højskolen på Helnæs 
skal udvides. Nej, højskolen 
har en rimelig størrelse, og 
det er en temmelig stor om-
stilling at foretage en egent-
lig udvidelse. Højskolen 
hører til i mellemklassen af 
højskoler, og det er meget 
passende her på stedet. Høj-
skolen har da betydet noget 
her på øen, men den har ikke 
været afgørende. Der er i de 
senere år kommet en del 
yngre tilflyttere til øen. Og 
det skyldes sikkert de lavere 
huspriser og øens særpræge-
de natur. Kristian Kjær har 
naturligvis ønsker om mere 
plads og bedre faciliteter for 
eleverne. Højskolen har da 
også købt flere ejendomme 
på Helnæs, der anvendes 
som boliger, eller er indrettet 
som decentrale værelser o. 
lign.  Den del af skolebyg-
ningen som i dag anvendes 
til Borgerhus kunne højsko-
len slet ikke undvære ”Og vi 
er glade for samarbejdet med 
Borgerhuset”, siger Kristian 
Kjær. 
  
Hvad er Højskolen på Hel-

næs? 
Højskolen er en almen Fol-
kehøjskole med lange vinter-
kurser og korte sommerkur-
ser med hovedvægt på kunst-
forståelse og praktisk kunst-
nerisk arbejde. Her kan folk 
med vidt forskellig obser-
vans og forudsætninger mø-
des. Kristian Kjær lægger 
vægt på, at samle en lærer-
stab omkring sig, der er dybt 
engageret og professionel i 
deres fagområder. Der er 
således knyttet flere professi-
onelle kunstnere til højsko-
len. Det er ikke deres pæda-
gogiske evner, der i første 
omgang lægges vægt på, 
men deres engagement og 
dygtighed.  
  
Hvordan startede det hele?
Højskolen på Helnæs var i 
starten tænkt som en 
”weekend-højskole” udeluk-
kende med korte kurser, som 
skulle drives uden statslige 
tilskud - efter forbillede af 
Poul Erik Søe´s højskole i 
Lønne. Det gik imidlertid 
ikke og Kristian Kjær blev 
opfordret til at blive forstan-
der i et forsøg på at redde 
højskolen. Kristians plan var 
at lave en højskole for voks-
ne. Den første tid (16 mdr.) 
var rigtig svær, inden høj-
skolen blev anerkendt og 
kunne modtage tilskud. Kri-
stian har en enkelt gang måt-
tet tømme telefonboksen for 
mønter for at betale løbende 
regninger. Højskolen har de 
seneste år haft en god økono-
mi. Omsætningen er på ca. 6 
mill i 2006.    
  
Hvem kommer her? 
Højskolen har elever i alde-
ren 25 – 75 år og et elevtal, 
der svinger mellem 30 og 40 
elever på de lange vinterkur-
ser. Sommertiden er fyldt 
med de mange sommerkur-
ser og der går hvert år 4- 500 
mennesker gennem Højsko-
len. Der er i øjeblikket 12 
ansatte på højskolen. Høj-
skolen har altid været orien-
teret mod udlandet specielt 
Østeuropa og fjernøsten. I 

øjeblikket er der ca. 10 uden-
landske elever på Højskolen, 
der undervises i den interna-
tionale klasse, der i øjeblik-
ket bestyres af skolens nye 
lærer, Mette Jørgensen. Det 
er i høj grad Kristian Kjærs 
internationale netværk der 
gør at Helnæs er blevet inte-
ressant for udenlandske stu-
derende. Det japanske Tokai 
University er således meget 
begejstret for Højskolen og 
sender løbende studerende 
herover.  
  
Hvorfor skal man fortsat 
have højskoler? 
Højskolen er sine elever. Og 
højskolens opgave er efter 
Kristian Kjærs mening at 
give eleverne nogle mulighe-
der i et samfund, der går for 
stærkt. På Højskolen kan de 
få tid til at skabe overblik 
over deres tilværelse. Høj-
skolen kan vejlede og gen-
nem samtale skabe inspirati-
on og tro på egne mulighe-
der. Det er, som tidligere, 
stadig højskolens opgave. 
Mødet med andre mennesker 
i et forpligtigende og an-
svarsfuldt fællesskab er væ-
sentligt. Kristian Kjær er 
stærk modstander af regerin-
gens og Bertel Haarders pla-
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ner om at højskolen skal 
være en kompetence-givende 
skole. Vi er ikke et uddan-
nelsessted, men et sted hvor 
man lærer noget om sig selv, 
lærer at tænke målrettet og 
afklaret. Vi skulle måske slet 
ikke være underlagt under-
visningsministeriet, men 
have en særordning direkte 
under statsministeriet. Det 
irriterer mig, at fokus i øje-
blikket er rettet på de unge, 
der studerer på de højere 
læreanstalter. Hvor bliver 
interessen for kassedamen, 
ekspedienten, murersvenden 
af? Højskolen må også kun-
ne nå ud til denne gruppe og 
blive bredere funderet, såle-
des at det folkelige fælles-
skab bliver reelt, som det var 
i højskolens barndom, hvor 
det var de unge landmænd, 
der primært kom på højsko-
le. Det var dem, der herefter 
ændrede samfundet.  
  
Fremtiden – hvordan ser 
den så ud? 
Kristian Kjær mener, at høj-
skolernes fremtid ser lidt sort 
ud på grund af regeringens 
planer med mindre tilskud og 
desuden de små ungdomsår-
gange. Så i den nærmeste 

fremtid må der trædes vande, 
siger han. Kristian Kjær har 
et stort socialt engagement 
med en ægte omsorg for de 
dårligst uddannede og men-
nesker i overgangsfaser. Han 
ville gerne have, at der kun-
ne etableres en uddannelses-
orlov for alle mennesker. Det 
vil skabe sammenhængskraft 
i samfundet og højskolen 
skulle være en skole for hele 
folket. Han har foreslået Ber-
tel Haarder, som han kender 
godt fra Rønshoved, at gen-
indføre mesterlæren, men 
med den krølle, at den skulle 
afsluttes med et halvt års 
højskoleophold. Det ville 
give den store bredde i elev-
massen, som han ønsker. 
Kristian Kjær er grundtvigia-
ner med stort G og hans til-
gang til højskolen er livs-
oplysning. En nødvendig 
gerning i en uoverskuelig og 
kaotisk verden. ”Alle menne-
sker har som unge en drøm 
om livet. Men man kan altid 
tænde drømmen på ny”, slut-
ter Kristian Kjær.  
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Anker Jørgensen på 
Højskolen 
Lørdag den 8. april fortalte 
fhv. statsminister Anker Jør-
gensen om sit liv med ud-
gangspunkt i sin opvækst og 
voksenliv, som han levede 
det i Sydhavnen i Køben-
havn. Den 83 årige Anker 
Jørgensen, der var statsmini-
ster i tiåret 1972-82 fortalte 
levende og med stor indfø-
lelse om de mange oplevel-
ser hans lange og begiven-
hedsrige liv havde givet 
ham. Hans stil er præget af 
humor og en levendegørelse 
af de mange begivenheder 
hans liv og gerning har været 
krydret med. 
Kontakten mellem Anker 
Jørgensen og Helnæs er ble-
vet styrket, idet hans datter 
Mette, der er ansat som lærer 
på Højskolen, netop har købt 
hus på Helnæs  

Foråret er over os, og det 
er tid til udeliv. Vi tager 
pulsen på det derude, og så 
er der et par tur-tips til 
dem, der kunne tænke sig 
at bruge foråret til et bad i 
Lillebælt, en rulleskøjtetur 
eller en kaffebålstur. 
 
 

NATUREN I MAJ 
af Jacob Haahr  

 
Strandskaden står ved dæm-
ningen og nyder forårssolen, 
imens bilerne drøner forbi. 
Strandskaden kigger op med 
hovedet, og det er som den 
tænker: ”At de mennesker 
gider at sidde derinde i deres 
biler, når man kan stå her og 
soppe med helnæssaltvand 
til anklerne og slikke sol og 
mærke den vidunderlige 
varme”. 
 
I storskoven har den blå 
anemone skubbet mulden til 
side, og nu står den glad og 
blomstrende, imens den 
nyder de to spætter, der kob-
ler så spættekåde. Ternerne, 
disse fantastiske fugle, der 
har rejst tusindvis af kilome-
ter for at nå frem til vores 
himmelstrøg, blafrer over 
møllens bro. Pludselig styrt-
dykker den ene og haps, før 
man kan nå at blinke med 
øjnene, har den fået sig en 
dukkert. Nu er den oppe 
igen, og i næbbet er der en 
lille fisk – jeg tror, det er en 
kutling. 
På Peter Hansens mark 
kommer køerne for første 
gang ud i år. De danser på 
forunderlig livsbekræftende 
vis, disse store drøvtyggen-
de dyr. 
 
Rulleskøjter og  
forårsbad 
Foråret er også tid til at stå 
på rulleskøjter. Børnene er 
allerede godt i gang. 
Det er farvel til vinterens 
indeliv og goddag til for-
årets udeliv. Således står tre 
glade rulleskøjtepiger op en 

Helnæsforårsmorgen kl. fem 
for at rulle på rulleskøjter i 
skole. Mens strandskaden 
ser den rulleskøjtende ung-
dom rulle over dæmningen, 
tænker den måske: ”Hold 
op, hvor er de seje”. Eller 
måske tænker den: ”Hvorfor 
tager de ikke bare bus-
sen?” .Vi ved det faktisk 
ikke. Vi ved kun, at ung-
dommen når glade og friske 
frem til skolen, selvom der 
er dømt vabler. 
 
Ellers kan man købe sig til 
et væld af oplevelser, når det 
er forår. Men det er ikke 
altid det, man køber sig til, 
der er det bedste. Et lille 
forårsbad i Lillebælt er en 
vidunderlig oplevelse og 
helt gratis. Først er der et 
forarbejde - der skal cykles 
ud til Maden, der skal klæ-
des om o.s.v. - og så står 
man i vand til lårene, mens 
man udstøder nogle mærke-
lige, rituelle lyde. Så tæller 
man til 10, sætter af og svæ-
ver igennem luften og plask, 
så er man i det kolde vand. 
Det er som at blive genfødt. 

Vel oppe af vandet, vand-
dråber triller på kinden, et 
håndklæde tørrer kroppen, 
og tankerne går i retning af 
varm te derhjemme foran 
kaminen  – det er ikke så 
ringe endda. 
 
 
 

Kaffebål 
Kaffebålsturen er også en 
mulighed. Turen kan laves i 
en- eller tosomhedens tegn, i 
familiens skød eller flere 
familier sammen. Vi har her 
i landet en tradition for at 
lave bål. Vi nyder samværet 
omkring bålet, rister sno-
brød, bager pølser og synger 
lange sange omkring bålet. 
Jeg tror, vi alle kan genkalde 
os billeder fra en Sankt 
Hans-aften eller en anden 
bålstund en lang lys, dansk 
sommernat. Selv får jeg i 
dette nu et billede frem fra 
en kanotur på Gudenåen i 
70´erne. Jeg kan for mit øre 
høre og på min nethinde se 
familiestemning og guitaren 
ved Gudenåen foran bålet.  
 
Da vi boede i Norge, blev vi 
en del af et studiemiljø, i 

Forår og kaffebål 

Helnæs –  
visioner for år 2016.  
Hvad mener du?  
 

HelnæsPosten inviterer til en aften, 
hvor der vil blive lejlighed til at høre 
om, og selv ytre sig om fremtidens 
muligheder. 
 

Foredrag af  
Johs. Nørregaard Frandsen: 
 

”På Herrens Mark eller kampen om 
den store, udendørs fortælling”. 
 
Johs. Nørregaard Frandsen er tilknyt-
tet Syddansk Universitet og har bl.a. 
beskæftiget sig med moderne kultur-
studier i Danmark. Han holder gerne 
folkelige foredrag om dette emne og 
kommer nu til Helnæs. 
 

Arrangementet afholdes i Helnæs Gl. 
Præstegaard 
 

onsdag den 31. maj kl. 19.30 
 

Alle er velkomne! 

KORT NYT 
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”Vor vestfynske oldtid” 
var emnet for udstillingen i 
Helnæs Lokalhistoriske 
Arkiv den 18. og 19. marts 
2006. 
 
ARKIVET 
af Anne Hansen 

 
Mange Helnæsboere havde 
venligst lånt os deres sam-
linger af fine og sjældne 
oldtidsfund. 
Vi henvendte os til National-
museet angående et tydeligt 
billede af Helnæsstenen. 
Man var ikke imødekom-
mende. Svaret var: Der fand-
tes kun et 30 år gammelt 
fotografi, og det skulle i så 
fald koste 5-600 kr. 
Derimod var museumsin-
spektør på Møntergården i 
Odense, Jørgen Jacobsen, 
hjælpsom og sendte elektro-
nisk materiale til vores ud-
stilling. Bronzefundene fra 
1939 er opmagasineret i 
Odense og skal udstilles der 
til sommer.  
Ved arbejdet med udstillin-
gen var John Rasmussen, 
Helnæs, en uvurderlig hjælp. 
Han kunne registrere og 
datere genstandene. Så der 
blev et forløb i fremlæggel-
sen fra de ældste til de yng-
ste fund.  
Da Inge Højby interesserer 
sig for og studerer runer, bad 
vi hende om at skrive om 
Helnæsstenen. 
Hun tegnede desuden et ru-
nealfabet, så besøgende hav-
de mulighed for at skrive 
deres navn med runer. Rigtig 

mange benyttede sig af den 
chance. 
I løbet af de to dage, vi hav-
de åbent, var der ca. 100 
personer på besøg. Mange 
kom langvejs fra, og de viste 
stor interesse for udstillin-
gen, og der var en livlig dis-
kussion omkring kaffebordet 
i Borgerhuset.  
Det flotte vejr medvirkede 
sikkert til, at så mange tog 
turen til Helnæs og til arki-
vet. Årsskriftet var hurtigt 
udsolgt, og flere skulle efter-
sendes. 
Efterfølgende kom Jørgen 
Jacobsen fra Møntergården 
på besøg i arkivet. Han syn-
tes, det var glimrende, som 
John Rasmussen havde ar-
rangeret genstandene. Jørgen 
Jacobsen bemærkede, at der 
var flere sjældne oldsager, 
som han gerne ville komme 
og registrere senere. 
Ledelsen er særdeles godt 
tilfreds med afviklingen af 
udstillingen og takker her-
med alle, der har hjulpet på 
den ene eller anden måde. 
 

hvilket det at lave bål var 
mere udbredt end at gå i bio-
grafen. Fredag eftermiddag, 
fri fra studiet, hvad skulle vi 
lave? Biografen, værtshus 
eller kaffebål? 8 ud af 10 
gange blev det en  kaffe-
bålstur. Et par liggeunderlag 
blev sammen med en bålgry-
de, lidt groftkværnet kaffe og 
et lille stykke tov pakket ned 
i en rygsæk, og så var det 
ellers bare af sted. Tit var det 
fjeldet, der var målet, men 
lige så ofte var det bare at gå 
uden for døren, vandre over 
bækken og spadsere op over 
engen og ind i skoven. En 
lysning blev fundet, græstørv 

blev gravet op og lagt til side 
og brænde blev fundet. De 
små tørre granris nederst på 
grantræet egner sig fortrinligt 
til optænding, vand blev hen-
tet  i bækken, en trefod blev 
konstrueret af tre grene, og 
kaffen blev sat over. Ingen 
dagsorden, computer, fjern-
syn eller telefon kunne gribe 
forstyrrende ind i disse kaffe-
bålsstunder, som jeg husker 
som små eventyr, hvor der 
var masser af tid til samvær 
og fortælling. Siden er det 
blevet til en del kaffebål. 
Traditionen fra Norge er ble-
vet slæbt med hjem og man-
ge gange har jeg siet cowboy
-kaffe mellem tænderne, om 
end hyppigheden ikke er helt 
så stor som dengang. 
 
Kaffebålsliv på Helnæs 
Helnæs egner sig godt til 
kaffebålsture, selvom vi selv-
følgelig ikke må lave bål 
over alt. På privat jord skal vi 
have lodsejerens tilladelse, 
men på strandene har vi fak-
tisk mulighed for at brænde 
bål. Som for al andet frilufts-
liv er det vigtig at udøve  
”sporløs færdsel”, når vi er 
på tur. Det betyder at når 
man forlader et sted, skal 
man ikke kunne se at man 
har været der. Til orientering 
er Helnæsbeboere velkom-
men til at lave kaffebål på 
den strandplet møllen har ud 
for poplerne nord for broen, 
når der vel og mærke ikke er 
andre på området. Ellers ved 
jeg at Skov og Naturstyrelsen 
rumler med tanker om at 
etablere en bålplads på en af 
deres arealer. 
 
God tur og godt forår 
 

 Vor vestfynske oldtid 
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Ideen til en Pétanque klub 
på Helnæs opstod egentligt 
af irritation over, at den 
eneste sport, man kan spil-
le på Helnæs, er fodbold og 
badminton. Så tænkte jeg, 
at hvis Niels ville grave, 
kunne vi selv lave en bane. 
En aften hos Annie luftede 
jeg min idé for at finde ud 
af, om der var interesse for 
en klub. 
 
SPORT 
af Inge Johanne Ellebæk 

 
I januar 2000 var vi kommet 
så vidt, at vi holdt en stiften-
de generalforsamling hos os. 

Vi havde nogle problemer 
med, hvor banen skulle lig-
ge, da vi syntes, den skulle 
være i byen. Vi overvejede at 
lave den i vores allé, eller 
ved borgerhuset, men det 
ville efter vores skøn være 
ret irriterende at have den så 
tæt på privat beboelse. Der-
for faldt valget på Sports-
pladsen, hvor vi har fundet 
en rigtig dejlig plet. I begyn-
delsen havde vi egentligt 
tænkt os, at vi skulle være 
sociale og spille samtidig 
med fodboldspillerne, men vi 
blev enige om, at det var 
bedst at være der hver for 
sig. Det kan jo laves om, 

hvis der skulle være stem-
ning for det. 
Vi gav os til at skrive ansøg-
ninger til Kulturel Forvalt-
ning om tilskud og til Tek-
nisk Forvaltning om tilladel-
se. Da alt var på plads, gik vi 
i gang med at bygge banen 
med frivillig arbejdskraft. 
Der var rigtig mange hjælpe-
re. 
Den 22. juli 2000 kl. 10 var 
der så officiel indvielse af 
banen: Kamma holdt talen, 
Ib Dahl spillede for os og Pie 
og Gerner Bauer instruerede 
i spillet. Karen Hansen (100 
år) klippede snoren og blev 
æresmedlem af klubben. 

Vi har i seks år haft en van-
drepokal, et minisolur, som 
Gerner Bauer forærede os 
ved indvielsen. Den har Jør-
gen Møller nu vundet – i 
hård duel med Christian 
Hansen - for at være den 
mest trofaste spiller. 
I år er klubben på vej ind i 
den 7. sæson og har nu et 
medlemstal på 26. Det er 
vældigt hyggeligt at spille, 
og især vores grillaftener 
trækker folk til. Vi griller 
den 1. tirsdag i måneden, 
hvor folk selv medbringer 
mad og drikke, mens Anders 
laver bålet. Den aften starter 
vi kl. 18, de øvrige tirsdage 
begynder vi kl. 19. Desværre 
er de yngre deltagere røget af 
igen, dem savner vi meget, 
idet pétanque jo ikke kun er 
for pensionister. Vi vil i år 
forsøge at ændre lidt på vo-
res sædvaner i håb om, at der 
kan komme lidt mere gang i 
den - og konkurrence over 
vores aftener. Vi har forsøgt 
at forny bestyrelsen de sidste 
to år, idet vi håber, det giver 
nogle nye ideer. 
Herudover vil vi forsøge at 
få de store børn til at spille 
en dag/aften i ugen. Og så 
må den kommende general-
forsamling jo vise, hvilke 
nye tiltag der kommer. 
 
 

 

 

Pétanque på Helnæs - 
hvorfor og hvordan ? 

  

Mandag - onsdag   14 - 22 

Torsdag            10 - 23 

Fredag og lørdag   10 - 24 

Søndag            10 - 21 
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Det´kun for børn 

ved Charlotte Foss Madsen 

KRABAT !!!KRABAT !!!KRABAT !!!KRABAT !!!                         Af Emma Wraa Nissen & Rebekka Haahr 

En af HelnæsPostens medar-
bejdere har været på cykeltur 
og har taget dette billede ude 
ved fyret.  
Desværre skete der noget 
mystisk, da billedet kom 
frem på skærmen. 
”Computernissen” havde 
været på spil og lavet om på 
bygningerne fem steder! 
 
Skriv de fem fejl på en sed-
del sammen med dit navn og 
adresse og aflever den til 
Charlotte, Strandbakken 12, 
inden d. 31. maj. Der bliver 
trukket lod blandt de rigtige 
svar, og vinderen får direkte 
besked. 

 

Foto Katrine Haahr 

”Danmark er et godt land” 

FIND FEM FEJL OG 

VIND EN KAGE 

NYT!  
PETANQUE 
FOR BØRN 

 
Hver torsdag kl. 18.30. 
Det er gratis at være med. 
1. gang, den 4. maj, vil 
der være voksne fra 
bestyrelsen tilstede for 
at hjælpe jer i gang, 
men fremover er det 
meningen, at I selv skal 
stå for det sammen 
med jeres forældre. Der 
skal være en voksen 
tilstede pga. sikkerhe-
den. 

 I køkkenet laves der 
pandekager 

”Her lugter der af pan-

dekager” 
”Nu skal jeg bare sige 

noget” 
”Dygtig hund!” 

INTERVIEW 
af Maria Hansen, Karina Bang og 
Kristine Haahr 

 
Vi har snakket med Polina 
Bobkova, som er 11 år og 
kommer fra Sankt Petersborg 
i Rusland, men har boet på 
Højskolen siden januar, hvor 
hun synes, det er sjovt at 
være og har lært mange at 
kende. Hun fortæller lidt om, 
hvordan det er at være i Dan-
mark. Hun synes, Danmark 
er et godt land med mange 
søde mennesker. 
 
Vi sad hjemme hos Olga og 
fik frugt, sodavand og lavede 
kort, mens vi stillede Polina 
nogle spørgsmål om, hvor-
dan det er at være i Danmark 
som russer – eller det vil 
sige, at vi brugte Olga som 
tolk, fordi vi ikke kan rus-
sisk, eller turde forsøge os på 
engelsk. 
 
På et tidspunkt kom vi ind på 
forskellen mellem Danmark 
og Rusland. Polina mente, at 
i Danmark er der gode ven-
ner, gode naboer og søde 
mennesker og mere sammen-
hold end i Rusland. Polina er 
rigtig glad for at gå på Ebbe-
rup Skole. Hun synes det er 
sjovt og vil gerne lære det 
danske sprog så hurtigt som 
muligt.  
 

Imens vi sad og klippede og 
klistrede, spurgte vi Polina, 
hvornår hun skulle rejse 
hjem til Rusland. Polina sva-
rede at hun faktisk er blevet 
så glad for at være i Dan-
mark, at hun ikke ønsker at 
vende tilbage til Rusland og 
ved heller ikke, hvornår det 
bliver. Det blev vi meget 
glade for at høre, for vi synes 
det er hyggeligt, at hun er her 
i Danmark og trist, at hun 
skal rejse hjem på et tids-
punkt – for hvem skal vi så 
øve vores engelsk med?Til 
sidst lærte Polina og Olga os 
at sige ”njiet”, ”da” og 
”klue”, som betyder ”nej”, 
”ja” og ”lim”- nogle af de 
vigtigste ord at kunne på 
russisk! 

Polina Bobkova foran Helnæs 
Højskole 
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DET SKER I MAJ            Redaktion Janus Storm tlf. 64 77 18 82 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. Niels 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 
 

Menighedsrådets årlige 
udflugt 2006 
Menighedsrådets udflugt er 
fastlagt til den 17. juni. Tu-
ren går til Sorø. Der er af-
gang kl. 8.00 fra Helnæs. 
Helnæs tidligere præst Chri-
stian Østergaard, nu præst i 
Sorø, har tilrettelagt vores 
oplevelser i Sorø. 
Mere i næste nummer.  
 
Fodbold: 
På følgende datoer spilles 
der fodboldkampe på Hel-
næs Stadion.  
11Mands:  
Mandag den 8. maj mod 
Horne kl. 19.00  
Mandag den 22. maj mod 
Dreslette  
Mandag den 12. juni mod E. 
Ulbølle kl. 19.00  
Mandag den 26. juni mod 
Falsled kl. 19.00  
7 mands:  

Torsdag den 18. maj mod 
Brahesholm kl. 19.00  
Torsdag den 8. juni mod 
Verninge kl. 19.00 
Torsdag den 22. juni mod 
Glamsbjerg kl. 19.00  

Jagtforeningen           
Strandrensning lørdag den 
27. maj Starter kl. 9.00 på 
Søgård. 

Helnæs Lokalhistoriske 
arkiv holder åbent 1. lørdag i 
hver måned kl. 9.30 -  11.30  
Galleri  
Helnæs Gl. Præstegaard 
Udstillingen: De 36 landska-
ber med Helnæs Fyr. 
Gunnar K. Hansen. 
RAKU-brændt keramik 
Birgit Marie Kjær 
40 grafiske arbejder af Helle 
Blume 
Åben hver lø. - sø kl. 12 - 17.   
Galleri HG 
Naturbilleder fra Danmark 
og Norge 
Åben lørdag - søndag  
kl. 12 - 17 

GALLERI HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD 
 

Gal-

leriet fortsætter udstillingen: 
”DE 36 LANDSKABER MED HELNÆS FYR” 

GUNNAR K. HANSEN 
 

GRAFIK I MINIATUREGANGEN: HELLE BLUME 
RAKUBRÆNDT KERAMIK I PAGODEN AF BIRGIT MARIE KJÆR 

 
Åbningstider: lørdag -  søndag 12 -  17 

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

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

Åben lørdag - søndag kl. 12 – 17 
 

ANDRE BILLEDER KAN SES HOS MALEREN PRIVAT 

HELNÆSPOSTEN    
200 kr. pr. år inkl. forsendelse 
Ring til Ulla Dreisler 64 77 13 72  
ellerdreisler@mail.dk 

Jagtforeningen            

Bustur til Jagt- og Skov-
brugsmuseet i Hørsholm 
lørdag den 13. maj 2006.  
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KØB OG SALG  MÆRKEDAGE    

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 
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 
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 
 
Drengecykel købes 
God brugt drengecykel 24” 
købes.  
Ulla Dreisler, Ryet 22 
Tlf. 64 77 12 72 
 

Rengøringshjælp søges 
en gang ugentligt. 
Hroar Gomsrud, Gammel-
gaard, tlf.  24 48 60 96 
Damecykel sælges 
Everton, violet, 3 gear. Vel-
holdt og i god stand. 
Helle Blume Anresen 
Stævnevej 22 
Tlf.. 63 73 70 09 

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 

Under rubrikken Mærkeda-

ge  optager HelnæsPosten 

orientering om kommende 

fødselsdage, jubilæer, bryl-

lupper osv.  -  og gerne med 

billeder.  

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

GRAFISK VIRKSOMHED 
HOSTRUPVEJ 2 5230 ODENSE 

63 13 00 00 

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 

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

Ugens buket  
torsdag og fredag:   
kr. 65,- 

SPAR I EBBERUP 

Konfirmation  
Helnæs Kirke 
Søndag d. 30. april 2006: 
 

Karina Bang 
Julie Amanda Jylland 
Nicolai Storm 
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Nyt medlem i menigheds-
rådet 
Tidl. næsteformand og kir-
keværge Jørgen Knudsen 
flytter fra Helnæs medio 
maj, hvorfor hans suppleant 
Elsebeth Holk, indtræder. 
Som ny næstformand er Hel-
le Blume Andreasen valgt 
og som ny kirkeværge er 
Erik Hansen, udpeget. Bodil 
Storm er fortsat formand for 
Helnæs Menighedsråd. Øvri-
ge medlemmer er: Pia 
Haarhr og Anders Lyng. 
 
 
Sommerforretning åbner i 
den gl. Brugs 
"Den gamle Brugs" åbner i 
pinsen og den vil eksistere 
indtil midt august .  
Åbningstider i juni: lørdag  / 
søndag 10-17. Fra uge 26 til 
og med uge 32 er der desu-
den være åbent hverdage  kl. 
12 – 17. 
Her kan man købe alt fra is 
og honning til smykker, de-
signer tøj, pileflet og planter.  
Smukke og smagfulde ting 

som man bare ikke kan und-
være til rimelige priser.  
Ting som hele familien kan 
fristes af.  
15 -20 kreative mennesker  
stiller deres hjemmelavede 
ting til salg , og vi glæder os 
til at byde alle velkomne i 
"Den gamle Brugs". 
 
 
Ølsmagningslauet besøg på 
Bryggeriet Vestfyn 
Tirsdag, den 10. april besøg-
te ølsmagningslauet på Hel-
næs Bryggeriet Vestfyn. Det 
blev en ganske underholden-
de og oplysende tur. Man 
var imponeret over bryggeri-
ets størrelse - en moderne 
virksomhed med Danmarks 
største aftapningsmaskine til 
sodavand. Det var dog ikke 
det der blev drukket mest af. 
Selskabet havde bestilt 
smørrebrød og Vestfyn sør-
gede for at medlemmerne fik 
smagt de fleste af bryggeri-
ets specialprodukter. Calle 
kørte det muntre selskab 
sikkert tilbage til Helnæs. 

KORT NYT 

REDAKTIONELT: 
 

Adskillige af vore læsere har 
henvendt sig  med spørgs-
mål om fhv. toldkontrollør 
K. Brok-Hansen. (Se HP+ 
nr. 4.) Vi kan med dette bil-
lede vise Brok-Hansen på 
petanquebanen. Vore læsere 
har ligeledes beklaget sig 
over at redaktionen har for-
kortet Brok-Hansens indlæg. 
Vi bringer hermed resten af 
Brok-Hansens indlæg: 
”…tingeltangel”. 
 

Det´kun for børn 
ALDER OG EFTERLØN 
Vi mener: 
-Jeg synes, gamle menne-
sker skulle blive på arbejds-

markedet noget længere, for 
så er der jo nogen til at passe 
på dem. (Andrea, 10 år)  
Ja, og 
- Hvis man kan cykle til 
plejehjemmet, kan man godt 
blive ved med at arbejde. 
(Laura, 9 år) 
 
GODE RÅD 
Til gæster på Sommerlandet. 
 

 
KLERIKALT NYT 
 

Tro og Videnskab 

Videnskabelige undersøgel-
ser har vist, at en af mange 
forskelle på mænd og kvin-
der er, at mænd hader at 
spørge om vej, når de er kørt 
forkert. Dette kan måske 
give svaret på ”Hvorfor Mo-
ses vandrede rundt i ørkenen 
i 40 år”. 
 

HP+ 

Vær så lydløs som muligt paa 
Deres Værelse i de sene Aftenti-
mer og den aarle Morgen. Husk, at 
Sommerpensionaters Bræddevæg-
ge lader alt komme de andre Bebo-
ere til Gode. 
(Emma Gad) 


