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1. årgang nr. 6

Løssalg 10,00 kr.

Lokalsamfundet er et
postulat, siger Johs. Nørregaard Frandsen side 8 - 9

Højskolelærer med
bijob
side 10

svagheder, konflikter og
drømme, som er tilstede
overalt, hvor mennesker lever sammen.
HelnæsPostens redaktør Otto
Arp bød velkommen og begrundede initiativet med, at
nu havde HelnæsPosten gennem de sidste fem måneder
skrevet om livet på Helnæs
og om, hvad der rørte sig i
mange lag i samfundet, hvor
den politiske udvikling og de
ændrede vilkår for folk på
Helnæs skabte grundlag for
at tænke fremad. Måske ikke
så meget for at ville skabe
noget helt andet end det
kendte, men især for at være
forberedt på, hvad der kunne
komme. Redaktøren sluttede
sin indledning med en opforkampen om den store, uden- dring til, at foreningerne tog
dørs fortælling.
tråden op, og at tanken med
aftenen også var, at de fremmødte kunne ytre sig.
Et initiativ taget af
HelnæsPosten
HelnæsPosten havde taget Om kommunalreformerne
initiativet til at indbyde insti- i 1970 og i 2006
tutleder og lektor Johs. Nør- Johs. Nørregaard indledte sit
regaard Frandsen, Syddansk foredrag med en gennemUniversitet til at komme og gang af de seneste kommuholde dette foredrag om nalreformer. Den i 1970 og
landdistrikts-udvikling, om den, vi netop har været igenlandbokulturens omskiftelig- nem, og som dårligt er sat i
hed og om de forestillinger, gang. Han havde iagttaget, at
man kan gøre sig om lokal- vi er underlagt et begreb,
samfund med de styrker og fortsættes side 8 ...

Spændende foredrag og
levende debat om Helnæs’
fremtid

Stort fremmøde til Johs.
Nørregaard Frandsens
foredrag om fremtiden, om
ketsjersamfundet og om
det at være lokalsamfund
og landdistrikt.
DEBAT
Af Poul Dreisler

”Hvad er et lokalsamfund?
Det er umuligt at definere.
Det er noget politikerne ikke
må røre ved. Hvad er det så?
Det er en følelse. Et tilhørsforhold man vil forsvare

mod udviklingen.”
Det var et af de mange udsagn, tilhørerne fik fra en
morsom, underfundig, vidende og godt fortællende foredragsholder. Et halvt hundrede mennesker fik en berigende og morsom aften i Helnæs Gl. Præstegård, onsdag
den 31. maj. Ikke alene mange Helnæsboere, men også
folk fra sommerlandet og
udefra, havde ladet sig inspirere til at møde op til foredraget med den kryptiske
titel: På Herrens mark eller

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.
Kirkebjergvej 17, Flemløse,
5620 Glamsbjerg
tlf. 63 72 00 30 www.kjaers-lunch.dk

Pris kr. 99,Minimum 10 couverter

HELNÆS
KUNST OG HÅNDVÆRK

Butikken
Kunst - kunsthåndværk brugskunst samt diverse lækre
delikatesser.

Caféen

Cappuccino, café-latte, espresso, 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
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Basis for fortsat foredrag
- filmarrangementer?

Generalforsamling i
Højskolen

HelnæsPostens arrangement den 31. maj om Helnæs’s
fremtid (se referatet i bladet) er ikke et forsøg på at gå foreningslivet i bedene. Tværtimod er det et forsøg på at pege
på nogle væsentlige spørgsmål og problemstillinger, som på
forskellige niveauer kan være aktuelle og væsentlige for
foreningerne og dets medlemmer.
For at synliggøre debatten, vil vi i næste nummer af HelnæsPosten invitere alle dem, der ytrede sig ved debatmødet
den 31. maj til at fremkomme med deres synspunkter i et
kort lille indlæg i bladet. Andre er naturligvis også velkomne med korte kommentarer eller indlæg.
HelnæsPosten vil i efteråret arrangere et opfølgende debatmøde, med en række korte indlæg, der belyser de forskellige synspunkter i diskussionen.
Der er i øvrigt grund til at overveje, om ikke det var en idé
at etablere en koordineret plan for inviterede foredragsholdere, film eller kulturelle arrangementer, hvor der var mulighed for efterfølgende samtale og hyggeligt samvær, som
det f.eks. blev realiseret med filmen Adams Æbler i vinter,
højskoledage, forskellige musikarrangementer mv.
NB: På grund af sommerferie er deadline for indlevering af stof og annoncer fremrykket til 22. juni.

MÅNEDENS TEGNING

Inge Højby og Birgitte Arp

Mon John Madsens bro skal være ma’en til?!
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Højskolen er en selvejende
institution, som har en kreds
af mennesker, kaldet skolekredsen, som grundlag. De
ejer ikke andele eller aktier
eller andre dele af højskolen.
De betaler et symbolsk bidrag som bevis på at tilhøre
skolekredsen. Ud af skolekredsens midte udpeges en
bestyrelse, her fem mænd.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte en leder, en
forstander, som så har ansvaret for driften og generelt
højskolens daglige funktion.
Af forstanderens beretning
fremgik, at Højskolen på
Helnæs er en af de få højskoler, der har en god økonomi. Der er krise i Højskolebevægelsen, flere højskoler lukker og mange har dårlige fremtidsudsigter. Skolen
har været fyldt, dvs. 39 elever på de lange kurser, og
der er god søgning til de
korte, med ventelister til
nogle af dem. Højskolen er
meget international, idet den
har elever fra såvel de nye
EU-østlande som fra Rusland, Kina og Japan. Forud
for forstanderens beretning
har formanden for skolekredsen aflagt beretning.
Regnskabet bliver grundigt
gennemgået og forklaret af
revisoren og vurderet som
værende meget flot med et
overskud på ca. 166.000 kr.
Vedtægterne rummer en
passus om, at der skal være
en repræsentant i bestyrelsen, der har bopæl på Helnæs. Det har siden starten
været Jørgen Rasmussen.
Han ønskede at træde ud.
Bestyrelsen foreslog herefter
hans søn, Thomas, som medlem, og han blev valgt. Efter
generalforsamlingen er der
kaffe og sang efter højskolesangbogen.
pd

Hårby, med ca. 75 deltagere,
blev det konstateret, at der er
grundlag for at arbejde videre med en idéen KULTURCENTRALEN (et måske
ikke særligt velvalgt navn,
red.), der består af en gruppe
mennesker, ”som ønsker at
skabe grundlag for et aktivt
kunst- og kulturmiljø i området, at tage initiativ til og
støtte kunst- og kulturbegivenheder og gøre skulptur
og billedkunst tilgængelig”.
Det tilstræbes, at der er to
fra hver kommune som medlem af gruppen og den vil
søge et samarbejde med
kommunen, græsrødder,
erhvervslivet, foreninger,
pressen og institutioner.Af
uudgrundelige årsager havde
HelnæsPosten overset mødets afholdelse, der ellers
var annonceret med det indbydende spørgsmål: ”Hvad
skal der ske med kulturen i
Ny Assens Kommune?”
Efterfølgende er Otto Arp
blevet medlem af gruppen,
ikke blot i sin egenskab af
kunstformidler, men også
fordi han derved kan repræsentere den del af kommunen, der oftest omtales for
sine kulturelle aktiviteter og
egenart.
pd

Helnæs Byvej 42

Helnæs Byvej 42, der har
været til salg et par måneder
er nu blevet købt af Højskolens nye lærer Mette Kjær
Jørgensen. Hun er i øjeblikket i gang med en større renovering og ombygning af
sit nye hus. Hun ønsker at
der fremover bliver en langt
større forbindelse mellem
hus og have, ligesom hun
ønsker et stort køkken/
alrum. med store døre ud
mod haven. Ejendommen,
der oprindelig er fra 1880erne er i 1954 ombygget og
tilbygget. Det er tømmermester Benno Robinke, der er
hovedkraften blandt håndBlus på kulturen i værkerne og han forventer,
at ombygningen er færdig
Ny Assens
På et møde sidst i april i om ca. 2 måneder.
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Om sandhed
”I skal lære sandheden at
kende, og sandheden skal
gøre jer frie.” Sådan siger
Jesus et sted i Johannesevangeliet. Men der er jo så
mange sandheder. Og hvorfor så lige netop tro på den
sandhed, Jesus forkyndte?
Den sandhed han selv var?
Ja, nu er den kristne tros
sandhed et mysterium, der
ikke sådan kan argumenteres
for i en avis. Den må man gå
i kirke for at høre om. Men
man kan godt formulere,
hvordan den kristne forkyndelse virker i et samfund,
hvor der er mennesker, der
hører den. Det gør digteren
Søren Ulrik Thomsen et
sted. Han siger:
”For mig at se er kristendommen en civiliserende
religion, fordi den påbyder
en at give Gud alene æren
for at forhindre, at man gør
sig selv til Gud eller dyrker
andre mennesker, som om de
var guder. Og den påbyder
en at tro på Kristus for at
forhindre, både at man selv
spiller offer, og at man udstiller andre som syndebukke.”
Kristendommen forkynder,
at der er en instans over os.
Og det bør få mennesket til
at afholde sig fra storhedsvanvid. Fra at gøre sig selv
eller andre til Gud. Fra førerdyrkelse eksempelvis. Sandheden med stort S er Guds.
Og vi må nøjes med at være
mennesker. Det er en del af
det at være menneske, at vi
lever livet uden facitliste.
Derfor hører frihed og ansvar – og dermed fejlbarlighed, usikkerhed og skyld med til at være menneske.
”Livet leves forlæns og for-

ANDERS LUNDBECK RASMUSSEN

stås baglæns”, siger Søren
Kierkegaard. Men fejlene og
skylden har et kristent menneske netop også mulighed
for at se i øjnene og leve
med, fordi kristendommen er
troen på syndernes forladelse. Kristendom er nemlig
troen på Kristus som det
offer, der aldrig kan overgås.
Han er den syndebuk, som
har forsonet alt og alle med
sig, siger Søren Ulrik Thomsen. Derfor er det muligt for
det menneske, som tror på,
at det er tilgivet, at tage sin
egen synd på sig i stedet for
at projicere den over på andre - på syndebukke. Og
samtidig er det muligt at
afholde sig fra at tyrannisere
andre ved at spille offer, ved
at give samfundet og de andre skylden for sine egne fejl
og mangler.
Kristendommens sandhed vil
sætte os fri til at være dem vi
nu engang er, på godt og
ondt. Sandhed og frihed hører sammen. Det er en god
regel at prøve alle sandheder
på – også dem vi får at høre i
kirken.
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LÆSERBREVE
Sæt dog farten ned!
Jeg har en bøn til folk, der
jævnligt kører på Lindhovedvej og læser Helnæs Posten.

Mandag 29 maj kl. 17 blev FERIEHUS
endnu en kat kørt over på til leje
Lindhovedvej (ud for Tho- Hus på Strandbakken mas Rasmussens hus) - den ca. 150 m fra vandet og
tredje inden for 1 måned.
med havudsigt - til leje til
Farten er mange gange alt feriebrug.
for høj, folk kan simpelthen Max. 6 personer
ikke nå at bremse. Det mest
forfærdelige med sidstnævn- Henvendelse
te kat var, at den ikke døde Helnæs Antik
på stedet, men lå halvdød, Tlf. 64 77 14 85
gispende efter vejret. Undertegnede så det ske og fik én
til at gøre en ende på kattens
lidelser. Det er ikke rart at
tænke på, hvor længe den
ellers kunne have ligget der.
Vi ved, at katte (og hunde!!)
tit farer ud på vejen, og som
bilist har man ofte ikke en
chance for at stoppe, men
hvis farten er knap så høj –
er det nemmere at bremse i
tide og overskue vejen - så
min bøn er: Sæt dog farten
lidt ned.
Bente Haines, Lindhovedvej

GRAFISK VIRKSOMHED
HOSTRUPVEJ 2 5230 ODENSE
63 13 00 00
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”Jeg drømmer
ikke om at komme på efterløn ”

Hør til brudekisten hørproduktion på Helnæs

Anders Sørensen, bedre
kendt som Antik-Anders,
fylder i denne måned 60 år.
Han har sammen med sin
hustru Susanne boet på den
smukke gamle bindingsværksgård på Bøgeskovsvej
på Helnæs i over 30 år.

Der har i mange år været
hørproduktion på Helnæs. Anne Hansen beskriver i artiklen, hvordan det
foregik.
HØR PÅ HELNÆS
Af Anne Hansen

INTERVIEW
Af Otto Arp

Anders Sørensen stammer
fra Gamtofte, opvokset på sin
morfars gård Engmosegaard i
Voldbro. Morfaderen, der var
uddannet agronom, var kendt
for overalt at købe alskens
gamle ting og sager. Anders
havde efter sin skolegang,
hvor man kun gik i skole hver
anden dag, et par år ved landbruget, hvorefter han som 16årig var på efterskole i
Vesterdal. Herefter kom han i
lære som smed og maskinarbejder i Gelsted. Efter læretiden blev han marinesoldat
med kvarter på Holmen i
København. Han var med
flådens ekspeditionsskib til
Færøerne og Grønland. Det
var en stor og voldsom oplevelse, når man ikke er særlig
søstærk, siger han. Da han
havde aftjent sin værnepligt
fik han som 22-årig arbejde
som maskinarbejder i København. Som 26-årig mødte han
Susanne på jazz-værtshuset
Vingården i København. De
havde ikke kendt hinanden
ret længe, før de flyttede
sammen, og da de ikke kunne
finde en lejlighed, købte de
hus i Søborg . Susannes farfar
var den navnkundige kunsthandler Bach. Susannes far
var arkitekt og ligesom An-

ders morfar vild med antikviteter.
Det var således to unge mennesker med stor interesse for
møbler og antikviteter, der
havde mødt hinanden. De gik
flere vintre i træk på Nationalmuseet i Brede for at studere stilhistorie, materialer,
og antikviteter med museumsinspektør Yde-Andersen
som lærer.
Drømmen om huset på
landet
Efter et besøg hos Susannes
kusine, der havde en antikvitetsforretning i Nordsjælland,
fik de ideen til selv at starte
en forretning. Susanne og
Anders havde en drøm om
det lille hus på landet, og da
de tilfældigvis så en annonce,
hvor en lille romantisk gård
på Helnæs var til salg, var de
selv helt solgt. ”Hvis man
skal sælge sådan noget, skal
man have fat i Københavnerne”, sagde man på Helnæs
dengang. Og det endte da
også med at gården blev solgt
til Anders og Susanne. Der
var rigtig meget at gøre. Anders’ mor græd, da hun så
stedet. Så slemt syntes hun,
det så ud.
forsættes på side 6 ...

På Lindhoved findes en
hørtørreovn i stengærdet
lige før Vestergård. Harald
Storm,
Asserhøjgård
(f.1902) har fortalt mig, at
han som dreng deltog i arbejdet med hørtørringen.
Nabogårdene hjalp hinanden omkring ovnen. Haralds og andre børns arbejde bestod i at køre mursten
til ovnen. Så byggede man
en ”skorsten” oven på den
bestående ovn og lavede ild
i bunden af ovnen. Der blev
lagt en jernrist over skorstenen, og derpå skulle hørren
lægges lidt af gangen, til
den blev knastør, så den
lettere
kunne
brydes/
knuses. Man skulle være på
vagt, så der ikke gik ild i
selve hørren. Derfor stod et
kar med vand og svabre
parat til at slukke ilden,
hvis flammerne blev for
høje. På en god dag kunne
man nå at bryde hørren
efterhånden som den blev
tørret, og dagen sluttede
med lidt festlighed. Til sidst
skulle hørren skættes, hegles, spindes og væves.
Vævere på Helnæs
Der har muligvis været et
par vævere på Helnæs. Vævemurerens svigerfar var
den ene, og i ”Væverhuset”
boede ”Ma-vævers”. (Iflg.

Ellen Andersens erindringer). Før i tiden, da bomuld
praktisk talt var ukendt på
disse breddegrader, og kun
få havde råd til silke, var hør
almuens eneste alternativ til
ulden.
Fra håndværk til industri
Her på Helnæs har der været
avlet hør i flere omgange.
Omkring 1915–20 og igen
efter 2. Verdenskrig. Det var
et slidsomt arbejde med alle
de processer, hørren skulle
gennemgå, og det var førhen
håndarbejde alt sammen.
Jens Hansen kan huske, at
hørfrø blev sået med håndkraft og skulle helst sås tæt,
så det kunne holde sig oprejst. Derefter skulle frøene
harves ned i jorden. På Søgård havde de 4 skæppe land
(= ½ td. land).

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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næsten uopslideligt. Skønt
udstyr, men det fylder meget
i en moderne vaskemaskine.
Jutta Storm kan huske, at
hendes storesøstre fik brudeudstyr fra Tommerup. Grethe
Skøtt mindes høravl på Mosegård, og hun har også hørvarer fra Tommerup.
Usikkert udbytte
Det var ikke en selvfølge, at
høravlen lykkedes. Et år var
der en råbuk, der gik amok i
høragren og splittede alle
skokkene, så de var ubrugelige til tekstiler. Et andet år
var der ugunstigt vejrlig, så
taverne blev for korte til at
væve stof af. I disse år blev
hørren tærsket som korn og
kunne så bruges til blår, og
frøene blev solgt til hørfabrikken som sædvanlig.
På arkivet findes forskellige
redskaber, der førhen blev
brugt til hørforarbejdning.

Når hørren skulle høstes,
blev den rusket op i små
bundter og lagt i lange baner
- da taverne gik helt ned i
roden. Efter nogle dage blev
hørren bundet i neg, der blev
sat i skokke. Her skulle frøene modne. Efter 8–14 dage
kom hørren hjem og blev
rippet (ligesom langhalm).
Hørstråene blev lagt ud på en
græsmark for at
”rødne” (fugtes og blødgø-

res). I nyere tid sluttede processen her, da hørren herefter blev bundtet og kørt på
traktor til Tommerup Hørfabrik. Senere kunne avlerne
tage til fabrikken og købe
linned for pengene.
Uopslidelig produkter
Det blev især brudeudstyr til
børnene: Fine duge i smukke
mønstre, håndklæder, viskestykker og sengetøj, som var
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Toftegaard
På Toftegaard fortsætter den
vellykkede restaurering, som
kort blev omtalt i HelnæsPosten nr. 1. Nu drejer det sig
om udskiftning af bindingsværk:
et
antal
”dokker” (fyldtømmer) i de
nederste tavl og dele af fodremmen. Et sådant arbejde er
særdeles krævende. Der udskiftes med egetømmer, der
på original vis tappes sammen med løsholter og fodrem. Tavlene genopmures
med de oprindelige sten,
hvorefter der kalkes og males. Restaureringen er et godt
eksempel på, hvor rigtigt og
nænsom en restaurering kan
udføres.

Holdskydning i
Flemløse
Den 24. maj sendte Helnæs
Jagtforening to hold udvalgt
blandt foreningens bedste
skytter til Flemløse Mesterskabet i Holdskydning.
1. holdet som bestod af Tina,
Karin, Svend Åge og Ulrik,
kæmpede sig ved en heroisk
indsats til sidste patron frem
til en 12. plads (der var 13
deltagende hold)
2. holdet, der bestod af Fonnensbech, Jesper, Søren og
Jørgen kæmpede også bravt
og endte på en flot 4. plads.

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
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fiskere er så stærkt på retur.
Men det er positivt, at der
trods alt er så mange børn og
unge på Helnæs. Man skal
følge tidens tendenser og
have en klar fornemmelse af,
hvad der rører sig i tiden.
Susanne har i den forbindelse været dygtig til at give
mig et skub, siger Anders.
Det er vigtigt at have et godt
koncept, således at man ud
over at sælge noget til folk
også kan give dem en god
oplevelse. Anders har udført
langt det meste af den imponerende ombygning af gården selv. Han elsker at arbejde med træ og har egenhændigt udskiftet store dele af
gårdens bindingsværk. Sidst
Helnæs Antik
er der opført en lille charme- På mine morgenture ud
Der gik ca. 8 år før Susanne
rende glasudestue i forbin- over Maden stemmer jeg
og Anders kunne leve af
sindet, ser naturens forandelse med køkkenet.
antikforretningen. Anders
derlighed og suger de forrenoverede møbler og hente- Fremtiden
skellige stemninger til mig.
de møbler på mange af de Hvad skal der ske fremover? At gå stavgang betyder at
nedlagte gårde. I en periode Ja, vi flytter ikke, men må- kroppen langsomt varmes
solgte forretningen godt til ske skiller vi os på et tids- op, så ryg, arme og ben
tyskere og amerikanere, og punkt af med Mejeriet. Vi bliver strakt ud ved de
der var gode priser på varer- bliver jo ældre, siger den lange skridt, man tager.
ne. I 1991 købte de Helnæs snart 60 årige. Jeg er ikke
Mejeri, primært fordi de gået i stå, men vi ændrer os i NATUROPLEVELSE
havde brug for mere lager- takt med tiden. Han ser posi- Af Solvejg Refslund
plads. For små fem år siden tivt på de unges voksende
blev Helnæs Mejerei lavet interesse for genbrug. Jeg er De fleste oplever at når man
om til en egentlig butik. meget glad for mit arbejde, er ude i naturen, lader man
Smag og interesser havde hvor jeg kommer i personlig tankerne flyve; nye ideer
ændret sig. Mejeriet opfange kontakt med rigtig mange opstår og andre går til grunde nye tendenser og blev en mennesker. Så jeg drømmer de.
stor succes. Men der sælges ikke om at komme på efter- Jeg får ryddet op i hovedet
fortsat mange gode og fine løn. Jeg vil bestemme over efter nattens drømme og
antikviteter på Bøgeskovs- mit eget liv. Det har været et tager beslutninger for dagens
lykkeligt skift i mit liv, da vi arbejde og måske i sidste
vej.
Vi er glade for, at der sker så for 30 år siden flyttede til ende for livet generelt.
mange ting på Helnæs og vi Helnæs.
Om vinteren, hvor naturen er
er glade for den udvikling
i dvale drages blikket mod
der er sket. Men det er natur- HelnæsPosten ønsker Anders himlen:
ligvis sørgeligt, at det gamle tillykke med den kommende Jeg ser det flydende, bevæsamfund med landmænd og fødselsdag.
gelige og foranderlige himmelrum, der kan favne alt
fra glæde til sorg, det nære
og uendelige, hverdagens
små oplevelser og store visioner.
I mit billedarbejde skal jeg
hele tiden bevare en koncenFortsat fra side 4
Susanne og Anders flyttede
dog fuld af optimisme til
øen. Anders fik hurtigt arbejde på Assens Karosserifabrik
og Susanne som pædagog.
De havde nu små børn og
startede en omfattende restaurering og renovering af
stedet. Staldlængerne var
pilrådne, sagde Anders, og
stråtaget skulle overalt fornys. Anders fandt gamle ting
og sager rundt omkring og i
1978, kunne de åbne Helnæs
Antik med et lille salgslokale. Men de måtte stadig arbejde ved siden af, og holdt
derfor kun åben lørdag og
søndag.

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

Stavgang på Maden

tration, finde et fikspunkt/
tyngdepunkt i billedfladen,
som jeg kan gå ud fra når
næste lag skal lægges på.
Morgenens magi
En morgen er der overskyet,
men pludselig åbnes et lille
hul i skylaget og morgensolens stråler fejer henover
Helnæs som en kraftig projektør, der lige har spottet
dette dejlige sted.
En morgen høres vandplask
og senere vingesus og en
flok svaner løber og letter
hen over vandet. I starten ser
det komisk ud, men når de
senere elegant flyver i luften
tænker jeg på de 5 nordiske
svaner som engang var symbol på samhørigheden i Norden. I denne dejlige forårstid
hvor grokraften får naturen
til at eksplodere i blomstrende syrenhegn, buske med
millioner af hvide blomster,
der på afstand ligner snedriver og hvor øjet fanger store
farvepletter på marken af
blomstrende bunddække, gør
at man drages mod landskabet og de nære og små mirakler der sker for øjnene af
én. Så er himlen blevet mere
en biting.
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den. Pludselig er der fyldt
med ænder og harer - par
ved par – jeg bliver fulgt af
gumlende, nysgerrige køer,
ser kokassernes organiske
form - cirklen igen, der tørrer ind, forandrer farve og
bliver til elefanthud. Jeg har
lavet papirmasse af indtørrede kokasser; det bliver lidt
stift!

kommer senere, når man står
med mange farver/former,
der til sidst skal hænge sammen til en helhed.
Fladen giver fleksibilitet
Jeg oplever gang på gang i
mit eget billedarbejde og
ikke mindst hos mine kursister, at der sker uforudsete
og lidt magiske ting når man
arbejder med flader, der kan
flyttes rundt på. Ved bare at
dreje et stykke stof/papir en
smule kan det ændre meget i
opbygningen af billedet.
Man får foræret en stor fleksibilitet ved at arbejde med
flader. Det kræver selvfølgelig, at man tør eksperimentere og lade sig føre med
i billedprocessen og acceptere de forandringer, der
sker.
Helnæs - himmel, hav og
horisont
Her på Helnæs er jeg omgivet af himmel og hav, som
symbolsk for mig er det psykiske og fysiske i mennesket. Dette har jeg beskrevet
i følgende digt:
Horisont / mit blik søger
mod horisonten / En længsel
mærkes dybt inde / Indefra
ud. / Hvem har sat denne
konsekvente streg,/ der så
modigt deler / himmel og
hav? / Det universelle og
jordens tyngde?
Med nysgerrighed og eventyrlyst/ prøver jeg at nå målet; /finde svaret! / men horisonten viger / og stiller nye
spørgsmål. / Godt det samme! / Jeg må selv tage stilling / og være konsekvent.
Indefra ud. / Mennesket er
himmel og jord / - en miniature!

Stævnevej 21

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

Årstidens brugskunst
Besøg butik

Lørdage 10-17

tlf 64741601

vivi@wentzlau.dk

forår hører nattergalen synge
i krattet; denne lille grå fugl
der rummer så stor styrke i
sin sang kan kun inspirere én
til selv at gå hjem og tro på
sin egen skaberkraft i værkstedet eller når jeg som underviser skal inspirere alle
mine kursister på mine
kunstkurser – til også at tro
på egne skaberevner. Ved
vintertide kommer uglen
pludselig lydløs glidende
foran en; rådyrene står i silhuet på den pløjede mark
eller gemmer sig i krattet og
fuglene sidder som oppustede fjerkugler på de mørke
grene – som noder på en
snor. De store flokke af
skræppende vildgæs er herlige kontraster til stilheden.
Deres ihærdige motionsture
hen over himlen og ”de flyver i flok, når de er mange
nok!” Dette Benny Andersen
Fauna og fantasi
Dyrelivet giver også inspira- -citat giver mening og smil
tion til det nære hverdagsliv. på læben. Dyrene vågner
Forunderligt når jeg hvert også af dvalen ved forårstiFarver og foranderlighed
En morgen fanges jeg af den
gule farve. Det kan være de
gule pletter på stenene der
viser den markerede gårute,
de gule afgnavede advarselsskilte på elhegnene; båden
der ligger på stranden med
sin gul/blå malede flade, der
ved nærsyn har smukke farvenuancer i sin vejrslidte
overflade. Farverne minder
mig om ferie i Grækenland.
En morgen efter stormvejr
ligner tang opskyllet på
stranden liggende menneskekroppe; jeg tænker på den
spændende historie / menneskeskæbner der har levet på
Helnæs – helt tilbage fra
stenalderen. Tangkroppene
virker som en hilsen fra fortiden, der næste morgen er
skyllet væk igen af hav og
vind.

Søgende sønderjyde
Jeg er sønderjyde med alt
hvad det indebærer med interesse for historie, stillingtagen og menneskeskæbner.
Jeg har i størstedelen af mit
liv boet i Sønderjylland med
en afstikker til Grønland. Da
jeg for 9 år siden flyttede til
Helnæs, oplevede jeg en
frihedsfølelse og en nødvendighed i at bevæge mig fysisk ud i naturen for at hente
mit materiale. Jeg havde
indtil da været synonym med
mine kvinde/dyr stofbilleder
og havde nu behov for at
trænge “ind under huden”
hos disse kvinder. Ved at
arbejde med plantefibre,
nedbryde og genopbygge det
til papirflader gør, at jeg får
jordforbindelse. Det er det
rene skaberværk! Når jeg
indgnider farve ovenpå det
grove plantepapir, mærker
jeg fibrene og ser naturens
linier komme til syne, der
hele tiden er i spænding og
bevægelse i forhold til hinanden. For mig er det vigtigt
at finde frem til “ tyngdepunktet i sin sjæl, hvorfra du
kan hente kraft til at leve det
liv, der er dit”, som jeg skriver i et af mine digte; at sortere fra og derved tydeligere
få øje på det væsentlige og
stærke i livet. Udfordringen
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Spændende foredrag og levende
debat ...
fortsat fra forsiden..
”New Public Management”
– altså en ny offentlig ledelsesstil, der består i, at man
(politikerne) kaster noget ud
til borgerne, som så må gå
videre med det, eller også, at
man tager nogle hurtige beslutninger, og så kan der
debatteres efterfølgende. I
1970, sagde Johs. Nørregaard, havde man drøftet
kommunalreformen i 11 år.
Det var den tid man gav den
folkelige debat og de nødvendige justeringer. Ændringen dengang var en flytning
af landbosamfundet over i
industrisamfundet. Pludselig
skulle by og land finde sammen. Efter at have levet med
en adskillelse, der forekom
med lysårs afstand. Nu skulle der administreres og forvaltes på samme måde. Der
skulle ingen forskel være på
Valby Bakke og Blåvands
Huk. Lighed for loven og i
forvaltningen. Reformen i
dag, mente Johs. Nørregård,
vil ikke holde længe. Størrelsen på enheder skulle være
200.000 indbyggere og ikke
40.000. I dag er det ikke det
ensartede, men forskelligheden, der er målet for reformen. Kommunerne har fået
til opgave selv at finde ud af,
hvordan de skal udvikle sig.
Og det bliver en kæmpe udfordring.
Hvad er et landdistrikt?
Begrebet landdistrikt opstod
i 1970. Man havde aldrig
hørt om det begreb før. Baggrunden var, at landet blev
opdelt i by, land og sommerhuszoner. En landzone eller
et landdistrikt blev defineret
som et område, hvor ingen
byer har mere end 200 ind-

byggere. I den nye reform er
Faaborg-Midtfyn et helt særligt fænomen med små byer
og store landdistrikter. Her
vil man oprette 22 lokalråd,
der skal spille en rolle i den
demokratiske proces. Man
vil stoppe historien, hvis
man laver lokalråd. Så kan
man godt pakke sammen.
Levende lokalsamfund har
ingen problemer med udviklingen, mente Johs. Nørregaard. Men hvad er et lokalsamfund? Det er noget man
har på landet – ikke i byen.
Det er ret umuligt at definere, men der må ikke røres
ved det af politikerne. Hvad
er det så? spurgte Johs. Nørregaard, og svarede selv: Det
er en følelse. Et følt tilhørsforhold, man vil forsvare
mod udviklingen.
Ind i viden - og oplevelsessamfundet
Johs. Nørregaard kom herefter ind på nutid og fremtid,
idet han fremhævede den tid
de nuværende reformer finder sted i, som værende et
vidensamfund, dvs. et samfund, hvor den største del af
økonomien skabes af ikkematerielle produktionsfaktorer, men af viden og service.
Han forklarede det med, at vi
var meget langt inde i det
fænomen, der ellers tidligere
blev fremholdt som et
skræmmebillede, ”at man
ikke kan leve af at klippe
hinanden”. Det er det, vi gør
nu – i princippet. Og jo flere
arbejdspladser, der etableres
østpå, jo flere skaber vi herhjemme. Viden og service er
årsagen til vor velfærd. Den
anden side af dette er oplevelsessamfundet og – økonomien. Velstand og fritid hører med til vidensamfundet,
og dermed opstår oplevelsesøkonomien. Johs. Nørregaard fortalte her historien
om sin fætter, der, som ansat
i skattevæsenet i Maribo, nu
skulle tilbydes arbejde i
Ringkøbing og blev vist
rundt sammen med mange
andre, der også skulle lokkes
til at slå sig ned i Vestjylland. Borgmesteren viser
rundt og peger pludseligt på

et beskedent hus i en snæver
gade og siger. ”Det er så der
Ida Nørgård kom fra”. (En af
figurerne fra TV-serien
”Krøniken”). Pointen er, at
der er taget nogle billeder af
huset og gaden til serien,
mens resten af Ida Nørgårds
liv er ren fiktion, skabt i kulisser i Valby. Men her søger
man at sælge byen på det
grundlag.
Og videre til ketsjersamfundet
Udover eksemplet på oplevelsesøkonomi er TV, teleteknologi og netteknologi
eksempler på værktøjer i et
kommende samfund, som
Johs. karakteriserede som
ketsjer-samfundet. Dvs. han
så relationen mellem mennesker som knuderne i en tennisketsjer. Det gjaldt om at
være på, on, i knuden, hvis
man ikke var på, var man
off, udenfor knuden. Hans
eksempel på dette fænomen
var en historie om hans datter, der under en naturoplevelse sammen med ham,
iagttog en stor flok kronvildt
på nogle militære arealer i
Jylland. Samtidig med, at de
i skjul kigger på disse dyr,
modtager datteren en sms fra
hendes veninde, der går på
Ramblaen – hovedstrøget i
Barcelona. Hun skriver om
hendes nye støvler. De er på
i ketsjersamfundet. Er Helnæs på? spørger han. Det er
man, hvis man er i stand til
at håndtere tid og rum. Bare
tiden er samtidig, så er rummet ligegyldigt. Han samarbejder med kolleger i New
Zealand. Intet problem. Bare
vi kan finde tid, så er rummet ligegyldigt. Det er her,
vi kan parallelisere til det,
der skabte det moderne Danmark for 120 – 130 år siden,
da det lykkedes på kort tid at
trække tusinder af km jernbanespor gennem alle egne
af Danmark, så hver en krog
kunne have sin egen landbrugsproduktion, mejeri og
slagteri etc. Vi skal i fremtiden have alle koblet på et
højhastighedsnet, det vil
have den samme effekt som
jernbanerne i 1870´erne. En

sådan investering er givet
godt ud. Den tjener sig hurtigt hjem.
Barndommens søndagsture
og det indadvendte
samfund

Johs. Nørregaard illustrerer
og perspektiverer sine tanker
om ketsjersamfundet ved at
fortælle yderst levende og
meget morsomt om sin barndoms søndage, som udspilledes på en 102 ha stor gård i
Sønderjylland. Der var ganske bestemte og meget præcise rutiner den dag. Bl.a.
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skulle der køres søndagstur.
Det tog ca. 2 ½ time at køre
de ca. 28 km, turen som regel blev på. Og det var den
samme tur hver gang. Årsagen var, at faderen for ca.
hver 600 m stoppede og for-

der skabtes en sognebevidsthed, en nærhedskultur. Der
er i dag et politisk parti, der
lever af ”den indadvendte
nærhed”, postulerede Johs.
Nørregaard. Modstanden
mod ketsjersamfundet er et
råb om at ”lad mig komme
hjem til lokalsamfundet”.
”Hvor længe varede
1800 tallet kulturelt?”
Den tidligere formand for
folketinget, H.P.Clausen, har
skrevet en lille bog, hvor han
spørger, ”hvor længe varede
1800-tallet, kulturelt?” Og
hans svar var – til ca. 1960.
Dvs. først i 1950-1960 skete
der noget afgørende i forhold
til tidligere. Vi fik pludselig
Ungarns-opstand og Vietnamkrig ind i stuerne. Pludselig havde vi et derude og
et derhjemme at forholde os
til. Det var internationaliseringen, der startede her, med
pop-musikken og TVbillederne. I 1950 var der 25
% beskæftiget ved landbruget. I dag 2 %. I 1950 boede
25 % i en by med under
1000 indbyggere og halvdelen af befolkningen var knyttet til en landbokultur. Vi har
stadig meget af den tid i os.
Det skal også nævnes, at i
dag bliver 60 % af landskabet forvaltet af landbruget.
Det er et stort ansvar lagt på
så få. Kulturelt er det meget
andet, der bærer i dag, sagde
Johs. Nørregaard.
Grænsen mellem
land og by
Hvor er så grænserne mellem by og land? Hvor går
Odenses kulturelle grænser?
spurgte Johs. Nørregaard.
Og han svarede, at grænserne var Fyn. Derfor bor vi på
Helnæs også i byen, vi bor
bare i en del, i et landdistrikt,
hvor folk bor tyndt. Han
påstod også, at vi bor her,
fordi det er et lokalsamfund,
tidligere defineret som en
følelse, en oplevelse, noget
rekreativt, vi er derfor også
en del af oplevelsessamfundet.

talte de samme historier søndag efter søndag med den
pointe, at sikre sig, at alle
vidste alt om hinanden indenfor det område deres tur
afgrænsede. Man indøvede
et stort VI og et I FORGÅRS, idet historierne altid
gik bagud. Dvs. oplevelsen Værktøjskassen for
og historierne pegede indad, fremtiden?

Johs. sluttede sit indlæg med
at servere en værktøjskasse,
der kunne være grundlaget
for at arbejde videre med
fremtiden. Med værktøjskassen handler det om, at klarlægge en række spørgsmål
om afgørende forhold for
fremtiden. Bl.a. at spørge sig
selv, hvad det er for et landdistrikt, man ønsker. Skal det
præges af landbrug, kultur,
små virksomheder, håndværk eller overførselsindkomster. Hvor vil man hen?
Hvad er målsætningen: mod
by, natur, udvikling, stilstand
etc. Hvad er det man kan?
Opstil et ressourcekatalog.
Hvad vil vi? Opstil en målsætning, beskriv nogle udviklingsmål, få etableret
nogle udviklingskontrakter
og nogle lokalgrupper, gennemfør en SWOT analyse.
Med disse sidste gode råd
sluttede Johs. Nørregaard et
meget interessant foredrag.
Debatten
HelnæsPosten havde inviteret sine læsere og andre til at
komme for også at ytre sig
og efter pausen stillede Johs.
Nørregaard sig til rådighed
for spørgsmål og kommentarer. Der kom en livlig diskussion i gang, hvor Helnæs´
fremtid indgik. Især blev
turisme-spørgsmålet rejst, og
ingen kan vist være i tvivl
om, at ingen ønsker, at en
ustyret masse-turisme skal
præge fremtiden.
Mange
begrundelser blev givet for,
hvorfor man boede på Helnæs. Hvorfor man var flyttet
hertil, idet der kommer mange nye til ”øen”. Betydningen af højskolen blev nævnt
– og også frygten for, at den
måske en dag ikke er der
længere. En times tid fortsattes snakken og noget over kl.
22 lukkede ordstyreren, Poul
Dreisler, for debatten, med
bemærkninger om, at det er
HP´s ønske og håb, at samtalen om disse spørgsmål kunne gå videre hen over sommeren og tages op igen, når
vi nåede køligere tider. Publikum belønnede Johs. Nørregaard med et varmt bifald.
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Nyt fra
Beboerforeningen
Angående mødet i Glamsbjerg hvor alle foreninger i
Ny Assens kommune var
indkaldt.
Det kan oplyses at holdningen i
Beboerforeningens
bestyrelse stemmer overens
med referatet i HelnæsPosten nr. 4.

Sønderby
Smede–
Smede– og
VVS
v/ Karsten
Andersen
Tlf. 64 74 10 05
Mob. 21 67 96 25
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Nyt liv i
”Den Gamle Brugs”

Nu sker der igen noget i den
gamle brugs, fortæller Mette
Carstensen, der sommeren
over har lånt brugsen til butik og værksted. Mette kommer fra Viborg og siger: Det
er godt nok langt hjemmefra,
men her er en sjælden mulighed for at prøve en ide af.
Brugsen trænger til en “ kærlig hånd “, men den udfordring er ingen hindring.
Tværtimod er det spændende
at få stedet til at emme af
hygge og liv. Nu er det bare
med at få ryddet op i lokalerne, så vi kan skabe nogle
gode rammer til “Den Gamle
Brugs”, som vi har kaldt
vores sommerbutik.
Mettes datter Hanne og niece
Thea bliver studenter til
sommer, og vil gerne bruge
sommeren på Helnæs til at
arbejde i den nye butik.
Hanne og Thea skal stå for
det daglige arbejde i sommerferien, dog med hjælp fra
familie og venner; især under klargøringen af butikslokalet. Til børnene vil der
være et særligt hjørne og en
fiskedam, og vi sælger is og
sodavand til nydelse på de
varme sommerdage. Derudover sælger vi: smykker, tøj
sæbe, farvede gåseæg, planter, patchwork, sjaler, spindelvævstørklæder, læderpunge, kosmetiktasker, honning,
pileflet, pæne brugte nipsting, kort, æsker, tasker, bogmærker, og meget mere.
Mettes mand er biavler og
Mette fortæller at dette lækre
og sunde naturprodukt også
vil være at finde i brugsen.
“Den gamle Brugs “ vil være
åben i pinsen og i weekenderne i juni. Hanne og Thea
vil i sommerferien (fra uge
26) være at finde i butikken
hver dag fra kl. 12 til kl. 17.
I weekenden dog kl. 10-17.

Bier – til gavn, glæde og meditation
”Se, det summer
af sol over engen,
honningbien vil
fylde sin kurv....”

BIAVL
Af Anders Lyng

Med disse malende linier
indleder vor store romantiske digter Holger Drachmann sin Maj-vise i 1897.
Og i mange sange, der skal
beskrive sommeren, nævnes
bien som symbol for årets
varme, frodige og livgivende
periode. For nogle år siden
var der en elev på højskolen,
der introducerede os for hans
store interesse for biavl. Bjarne Grønbech og jeg blev
fanget af ideen, og vi fik vor
første bifamilie for tre år
siden. Da jeg lever i en hverdag, hvor aktuelle livsspørgsmål skal kombineres
med teorier fra psykologien,
er det godt også at beskæftige sig med noget helt konkret. For eksempel spørgsmålet om, hvordan så mange
bier kan finde ind i mit tøj
og stikke mig i løbet af så
kort tid? – Hævelserne fortager sig forbavsende hurtigere
end efter en boksekamp!

ringskasser til rådighed for
avlsarbejdet. Som kvittering
for vor indsats får vi hvert år
udskiftet vore bidronninger
så vore bifamilier udvikles
optimalt. Mange er bange for
bier. Det er der ingen grund
til, da bier ikke - i modsætning til hvepse - er interesseret i vores mad og drikke på
terrassebordet. – De passer
deres arbejde med at samle
pollen og nektar og vil kun
finde på at stikke, når de
bliver forstyrret. Et godt råd
siger, at biens gift er godt
mod gigt! – I så fald får jeg
sikkert ikke gigt i de nærmeHelnæs langt ude for en bi ste år.
Helnæs er et renavlsområde.
Det betyder, at man ikke Vinteroverlevelse
uden videre kan importere I løbet af vinteren er der
bier til halvøen. Fordi Hel- ”kun” 12–15.000 bier i bistanæs er placeret med så stor det. De sidder i en klump - i
afstand til fastlandet, kan evig bevægelse - rundt om
ingen fremmede bier finde dronningen og den lille ynhertil udefra. Bier flyver gel, der skal sikre familiens
maksimalt 2,5 km væk fra overlevelse. Bierne bevæger
deres stade Derfor kan avle- sig i en spiral- ind/ud og ud/
re fremavle de bedste dron- ind. På den måde holdes der
ninger og kontrollere avlsar- en konstant temperatur i
bejdet på øer og halvøer stadet - selv i den koldeste
langt fra fastlandet. Bjarne vintermåned. I løbet af vintestiller bier og plads til par- ren tæres der på forrådsbe-

holdningen. Derfor skal den
honning, der er blevet taget
fra boet, erstattes med sukkermasse. På grund af det
kolde forår var det nødvendigt at give mine to bifamilier foder, fordi deres forråd
var sluppet op. Alligevel ser
det ud som om, at den ene
familie er så svækket af det
hårde forår, at jeg må sætte
den sammen med den stærke
familie. – Det gøres ved at
fjerne dronningen fra den
svage familie og sætte deres
bikasse over det andet bo,
adskilt med en avisside. Ved
at gennemgnave avissiden
vænner bierne sig til de nye
dufte og bliver integreret i
den nye, stærke familie.
Kunne al integration blot
ordnes på denne måde – selv
med en avisside fra JyllandsPosten med tegninger på!
Forårsformering
I marts måned - ved de første varme solstråler – vover
de første bier sig ud fra stadet for at tømme tarmen og
rekognoscere. Forhåbentlig
varmer solen tilstrækkeligt
til, at de finder tilbage i sta-
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med blomstrende raps. Det
giver sikkert en god konsistens blandet med alt det andet, der hentes hjem. I juni
slynger jeg honning for første
gang. Det er spændende at
tage de fyldte tavler ud af
boet. – Der er aggression og
summende vrede omkring
mig, så jeg må forsvare mig
med lidt røg for at dæmpe de
vrede bier. I en uges tid foretager jeg en daglig omrøring
af den slyngede honning.
Dette opløser eventuel krystallisering og gør honningen
blød og cremet. I bedste fald
kan jeg slynge endnu engang
i juli for derefter at fodre
bistadet med sukkermasse til
biernes overvintring. Jeg opnår som regel mellem 15 og
20 kg honning ved min bifamilies hårde arbejde. Det
forklarer, at trækbierne kun
overlever i cirka 7–8 uger.
Deres vinger slides op, og de
falder ned midt under arbejdet. – Imponerende og fuld
respekt!
det – ellers dør de dumdristige udenfor boet. Men æglægningen tager nu fart. Dronningen lægger dagligt 2–
3.000 æg. En kraftanstrengelse ud over det almindelige.
23 dage efter ægget er lagt, er
en ny og fuldt udviklet bi
flyveklar og stiller sig til rådighed for fællesskabets forventning.
Her i juni måned er antallet
af bier i stadet oppe på maksimum – ca. 60.000 individer.
Jeg er nu i samme dilemma
som den moderne svineavler
– jeg kan ikke kende det ene
individ fra det andet.
Sommerproduktion
Bistadet er nu på fire etager,
for at bierne har plads nok til
at samle det nødvendige forråd fra marker, haver, læhegn, brakjorder og frugttræer. – I år er der store marker

Bier, honning og frugtbarhed
Bier er vigtige for den frugtbarhed, vi kan iagttage i naturen. Derfor er landbruget
bevidst om, at biavl skal respekteres i forhold til den
nødvendige sprøjtning af
landbrugsafgrøderne. Det er i
alles interesse, at bier indgår i
naturens cyklus. Det er desværre endnu udokumenteret –
men det siges, at honning
skabt fra tidsler, kan erstatte
Viagra(?!) Men mindre kan
også gøre det: en god skefuld
honning, lidt citron og en
halv flaske Brøndum er rene
vitaminer på en kold vinterdag efter en gåtur i den rå
natur. I det kommende nummer af HelnæsPosten vil jeg
komme med opskrifter på
sommermad, hvor honning
indgår.
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Der bygges bro ved det gamle
posthus på Helnæs
arbejdet som Construction
Manager (mekanisk byggeleder på store projekter) med
Der er i øjeblikket et større bygning af A-kraftværker og
brobygningsprojekt i gang senere med mere ordinære
bag det gamle posthus på kraftværker.
Helnæs. Projektet består i
udførelse af påfyldning i Rastløshed og rejselyst
vådområdet i en stis bredde John er nok den lidt rastløse
og efterfølgende opbygning/ type eller måske nærmere
fundering af en lav gangbro, igangsætteren, for når jobbeder skal føre til en lysning i ne var startet op og kommet
skovkanten ud til Maden. godt i gang, begyndte John at
”Projektlederen” er nytilflyt- kede sig lidt, og han var så
tede John Madsen, som den klar til at komme videre. Når
1. jan 2006 har overtaget det John var færdig med et stort
gamle posthus, og som med projekt, var arbejdsgiveren
projektet i sin egen nye bag- allerede klar med en ny stor
have ønsker at kunne nyde udfordring, men John var her
den dejlige natur på Helnæs. lidt atypisk og insisterede på
Om der så bliver tid det, - ja pauser mellem projekterne,
- det er en ganske anden sag. og disse pauser blev brugt til
lange rejser. John har på den
Fynsk maskinmester
måde været meget rundt og
John er oprindeligt fra Fyn oplevet verden, og flere af
og uddannet maskinmester, billederne i Johns stue er
og efter et ”kald” fra sin fæt- netop minder fra disse store
ter i USA flyttede John i ´64 oplevelser. John blev alene
sammen med sin gravide efter nogle år, men han har
kone og 60$ på lommen til på trods af meget arbejde
Arizona. Egentlig skulle det taget sig tid til at være alenemed USA bare lige prøves, far for sønnen Mikkel (nu 41
og som i alle andre eventyr år), og de har sammen bl.a.
”over there” startede John rejst Europa rundt. Mikkel
med opvask i to år - den ene bor stadig i USA.
dag tog den anden – og lige
pludselig blev maskinmeste- Højskolen på Helnæs
ren ansat i byggebranchen John kom lidt ”tilfældigt” på
som teknisk tegner, så inge- ferie i Danmark og beslutteniør, og eventyret fortsatte, de sig for et højskoleophold
og John har så i mange år på Helnæs for tre år siden.
KEND DIN NABO
Af Eigil Kristensen

Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag og lørdag

14 - 22
10 - 23
10 - 24

trækkes meget hårdt, før
John lidt forsigtigt antyder,
at danskere i forhold til amerikanere måske er lidt bange
for at spørge ind til personen,
altså ind bag facaden. John
giver udtryk for at være glad
for sit liv, men han lægger i
vores ”mand til mand”-snak
heller ikke skjul på, at det
kunne være rart at finde en at
dele nogle gode stunder sammen med. John udstråler stor
begejstring og glæder sig
også meget over de ”små
ting” som anemonerne i
skovbunden, lugten af syrenerne, jazz og film, hvor de
gamle klassikere betyder
mest, og endelig holder han
meget af sol og vand. John
vil gerne have mulighed for
at rejse, og besøge de nye
Efter flere ophold, hvor filo- EU-lande, og selvfølgelig en
sofi og fotografi var de bed- gang imellem slå et smut
ste fag for John, fik han i over til Mikkel i Arizona.
2005 til opgave at undervise
højskolens
internationale Bliver broen færdig?
brobygningsprojektet
klasse i engelsk. John holder Om
nogensinde bliver afsluttet?
p.t. pause fra højskolen, men
Det kan ikke siges med sikhan stiller gerne op for at
kerhed, for der er også manholde foredrag om sit spænge andre projekter i gang,
dende liv, og beretter med
men der er ingen tvivl om, at
stor entusiasme om sin tid og
der i den næste tid er gode
sit ophold på højskolen. Det
chancer for at se en hårdtarer også blevet til tre måneders undervisning i engelsk i bejdende Construction MaNigeria, og her har John nydt nager med fuld rollefordeat kombinere undervisnings- ling i alle fag, når vi sniger
os til et kig ind i haven.
jobbet med rejselivet.
Og ja, John er også blevet
Hvad mener han om os?
På spørgsmålet, om John har spurgt om han ikke skulle
have en rolle i næste års dinogle ”gode fordomme” om
lettant!
os Helnæsboere, skal der
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Det´kun for børn
ved Charlotte Foss Madsen

Konfirmationsforberedelse
KONFIRMATION
af Karina Bang og Julie Amanda
Jylland Kristensen

Da vi besluttede os for at
blive konfirmeret, havde vi
et ønske om at gå til konfirmationsforberedelse hos
vores præst, sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen,
og ikke som de tidligere konfirmander havde gjort, til
undervisning hos Carl Bjarkam, Sønderby og Kærums
sognepræst, samt at blive
konfirmeret i Helnæs kirke
hos Anders. Selv om ordningen fungerede fint, ville vi
hellere gå til undervisning
hos den præst, som skulle
konfirmere os. Vi mente, at
det ville gøre os mindre nervøse, og så ville vi gerne
lære Helnæs´ egen præst at
kende.
Ville have Anders som
lærer
Vi kontaktede Anders, som
meget gerne ville have tre
ekstra konfirmander til undervisning. Anders sørgede
for at flytte Dreslettes konfirmandundervisning, så vi
kunne deltage sammen med
dem hver torsdag. Endnu et
problem dukkede dog op, da
vi ikke havde tænkt på transporten, dette var der råd for:
Menighedsrådet på Helnæs
lavede en aftale med Assens/
Ebberup taxifirma, som skul-

le køre os til og fra undervisningen i Dreslette. Da alle
problemerne var løst, begyndte vi på undervisningen.
Vi havde nogle forventninger om, at undervisningen
ville være kedelig, og at vi
ville være nødt til at lære
mange ting udenad.
Spændende undervisning
Noget af det første vi lavede,
var vores egne 10 bud, f.eks.
at præsten ikke må give lektier for, at man kun må grine
af præsten, og at man skal
tage konfirmandundervisningen seriøst. Vi havde besøg
af en som viste og fortalte
om kirkekunst igennem tiderne. Vi prøvede at male
vores egen kunst - uden større held. Vi startede undervisningen med at gå op i kirken
og synge salmer og høre
noget om kirken. Derefter
gik vi tilbage til konfirmandstuen, hvor vi bl.a. skulle
sætte en gudstjeneste sam-

men. I marts måned tog alle
konfirmander fra Dreslette
og Salbrovad på tur til Ribe.
Vi gjorde holdt i Jelling,
hvor vi så Jelling Kirke, Jellingestenen og var på vikingemuseum. Derefter gik turen til Ribe, hvor vi så domkirken. Sognepræsten viste
os rundt i kirken. Vi overnattede på Ribe Vandrerhjem.
Selvfølgelig har der også
været tid til at drikke te og
holde frikvarter, så vores
hjerner ikke blev overbelastet. Men selv om vi havde
det rigtig hyggeligt, lærte vi
også rigtig meget. Specielt
har vi lært vores præst godt
at kende.
Anbefaling og tak
Nu er konfirmationen vel
overstået, og vi kan blot opfordre de næste konfirmander til at gå hos Anders. I
burde overveje sagen, men
det er jo alene jeres beslutning. Til sidst vil vi gerne
rette en særlig tak til Anders,
fordi han gjorde det muligt
for os at deltage i konfirmationsforberedelsen hos ham.
Det har været en god, sjov
og lærerig oplevelse.

af Maria Mygind Hansen, Karina
Bang og Kristine Haahr

Du skal tegne en tegning af
din perfekte fødselsdagsfest.
På din tegning skal der være:

En gæst eller - Dig selv.

- Masser af gaver. - Flag.

Husk, at der skal være masser af farver på din tegning!
Aflever din tegning med
navn og adresse på Den Gl.
Præstegaard, Stævnevej 7,
inden d. 1. juli og deltag i
Hilsen konfirmanderne
lodtrækning om en lækker
Karina Bang og Julie Aman- chokoladekage til hele famida Jylland Kristensen
lien.

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

KISSEMISSERNE

I køkkenet laves der
pandekager

TEGNE
KONKURRENCE

Vinderne af sidste måneds
konkurrence: Sidsel Haahr
og Line M. Hansen.
Kodeordet var HELNÆSPOSTEN.
af Emma Wraa Nissen

”Her lugter der af pandekager”

”Nu skal jeg bare sige
noget”

”Dygtig hund!”
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DET SKER I JUNI
Gudstjenester i juni:
4. juni Pinsedag kl. 9.00
5. juni 2. Pinsedag kl. 10.30
11. juni kl. 9.00
18 juni kl. 10.30
25 juni kl. 9.00
Menighedsrådets årlige
udflugt 2006
Menighedsrådets udflugt er
fastlagt til den 17. juni. Turen går til Sorø. Der er afgang kl. 8.00 fra Helnæs.
Helnæs’ tidligere præst,
Christian Østergaard, nu
præst i Sorø, har tilrettelagt
vores oplevelser i Sorø.
Fodbold:
På følgende datoer spilles
der fodboldkampe på Helnæs
Stadion.
11-mands:
Mandag den 12. juni mod E.
Ulbølle kl. 19.00
Mandag den 26. juni mod
Falsled kl. 19.00
7- mands:
Torsdag den 8. juni mod
Verninge kl. 19.00
Torsdag den 22. juni mod
Glamsbjerg kl. 19.00
PETANQUE hver tirsdag
kl. 19.00
YOGA Er du interesseret i at
gå til yoga på Helnæs? Hvis

Redaktion Janus Storm tlf. 64 77 18 82
der kan blive 10–12 deltagere til et hold, prøver vi at
finde en leder. Både mænd
og kvinder kan deltage. Måske skal det kun være fra
september til jul. Tilmelding
skal være bindende. Spørgsmål og tilmelding
til Annelise Larsen Tlf. 64
77 15 95
Helnæs Kultur og
Musikforening
Thurø Kammerkor dirigeret
af Helge Baun Sørrensen
Fredag den 7. juli kl. 20
i Helnæs Gl. Præstegaard
Sommerfest for
Beboerforeningens
medlemmer og børn:
Alle bedes venligst sætte et
kryds i kalenderen den 19.
august kl. 15.00.
Mere i næste nr. af HP
Helnæs Lokalhistoriske
arkiv holder åbent 1. lørdag
i hver måned kl. 9.30 11.30
Galleri
Helnæs Gl. Præstegaard
Udstillingen: STEN, JORD
OG TIDSLER - en udstilling
med Birgitte Thorladius og
Frede Troelsen.
FERNISERING lørdag den

10. juni kl. 14
10. juni -12 august
Åben hver lø. - sø kl. 12 - 17.
Eller efter aftale.
Galleri HG
Naturbilleder olie og akvarel
Åben lørdag - søndag
kl. 12 - 17
Sct. Hans Aften på Helnæs
Bål på Østerstrand. kl. ca.
21.00
Helnæs Kultur og Musikforening kl. ca. 22.00 i Helnæs
Gl. Præstegaard:
Britta Schall Holberg causerer over danske sommersange. Jens Lindorff akkompagnerer fællessangen.
GALLERI HELNÆS
GL.PRÆSTEGAARD

Sten
jord
og

tidsler
fulgte efter..
en udstilling med

Birgitte Thorlacius
og

Frede Troelsen
10. juni -12. august

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

NATURBILLEDER olie og akvarel
10/6—12/8 2006

Åben lørdag - søndag kl. 12 – 17
ANDRE BILLEDER KAN SES HOS MALEREN PRIVAT

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 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
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
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MÆRKEDAGE
Sælges:
Barnestol til cykel
100,00 kr.
Babyautostol
50,
- kr.
Autostol
9-36
kg. 150,- kr.
Juniorseng
bøg
incl. Madras 300,- kr.
Odder Babylift mørkeblå,
incl. madras 100,- kr.
Leila og Peter Hansen
Helnæs Byvej 67,
Tlf.. 64 77 18 70
Drengecykel købes
God brugt drengecykel 24”
købes. Ulla Dreisler, Ryet 22
Tlf. 64 77 13 72
Rengøringshjælp søges
en gang ugentligt.
Hroar Gomsrud, Gammelgaard, tlf. 24 48 60 96
Rengøringshjælp søges
ca. 4 timer pr. uge.
Løn efter aftale.
Inge Johanne Ellebæk
Tlf. 64771307

Under rubrikken MærkedaDobbeltseng
Med flethovedgærde
ge optager HelnæsPosten
- pæn og velholdt
orientering om kommende
125, - kr.
fødselsdage, jubilæer, brylBente Haines
lupper osv. - og gerne med
66 13 24 87
billeder.
Panasonic autoradio
Med CD-afspiller, kun brugt Bryllup
Karin Damgaard Sørensen
i 3 mdr.
Odense vies den 10 juni i
Nypris 1.500,- kr.
Helnæs Kirke til John HanNu kun 900,- kr.
sen, Odense.
Bente Haines
66 13 24 87
60 år
Herrecykel kan afhentes
gratis
Er du lidt fiks på fingerne, er
det et kup. SKANDSEN, 10
gear, skal renses og smøres.
Poul Dreisler, Ryet 22, Helnæs 64771272
Loppemarked
Møbler, lamper, plakater
m.m.
Anders Sørensen,
24 og 25. juni kl. 12 - 17
Helnæs Antik, BøgeskovsRyet 22, Helnæs
vej 9, fylder 60 år den 28.
64 77 13 72
juni 2006
Skydning

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

POSTBUTIK
ÅBEN MAN - FREDAG

8.00 -17.00

HÅNDKØBSUDSALG FRA
ASSENS APOTEK

VARETUR TIL
HELNÆS
HVER TORSDAG
DU RINGER
KAJ BRINGER!

64 74 11 82

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

Torsdag den 4. april 2006
lykkedes det for Jørgen
Slagter at tabe øl to gange.
De smagte godt!
S.L. og N.V.H.

HELNÆSPOSTEN
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Ring til Ulla Dreisler
64 77 13 72
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v/ Torben Jensen
Ebberupvej 13
5631 Ebberup
Tlf.. 64 74 17 90
Telefax 64 74 17 87
E-mail :
auto-huset@email.dk
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HP+
BI

BIAVL
Biavler A. Bangholm Lyng
vil i næste nr. af HelnæsPosten give opskrifter på en
Lyng-honningmad og besvare spørgsmålet, hvorfor
en sådan altid falder med
honningen nedad.
Han forventer endvidere en
markant stigning i salget af
tidselhonning.
KIRKESTATISTIK
Redaktør Poul Dreisler har i
maj måned været på rejse i
Balticum. Kirkegangsprocenten er i denne periode
faldet med over 10 % oplyser vor statistiske medarbejder fru Foss Madsen.

sikinteresse?”, er udsat på
ubestemt tid.
BÅL OG BRAND
Dr. Lieberkinder Haahr har
planlagt et større kaffebål
den 23. juni.
HVAD ER HERRENS MARK ?
”Når alt håb er ude, er man
stadig den dag i dag på
"herrens mark".
(Almen forståelse)
OG HVOR LIGGER DEN?

FLORAFOBI
Herrens mark ligner en ørken
et studie i sult & nød
& kunsten at kringle livet
en kamp på dagligt brød
Der er intet nyt under solen
for fattig & for rig
ingenting at skrive hjem om
ud over Herrens florafobi
(C.V.Jørgensen)

FOREDRAG
Det planlagte foredrag af
pens. toldkontrollør K. Brok
”GODT VI HAR
-Hansen: ”Hvordan standser
HELNÆSPOSTEN !”
vi udviklingen og den om(Elsebeth Holk ved mødet
siggribende kunst- og muom Herrens Mark)

KORT NYT
Lindorf akkompagnerer fælTraditionen tro er der stort lessangen.
Sct. Hans bål på Helnæs.
Det foregår igen i år på Arne Fiskerhuse ved
Østergaards jord på det dej- Lillestrand
lige og fredfyldte sted direk- Ved Lillestrand er der netop
te mod vandet ud mod Hel- blevet opført to helt nye
næsbugten. Arne Øster- huse. Husene er opført med
gaard, der står for arrange- de oprindelige fiskerhuse
mentet, indbyder alle til at som forbillede. De har en
deltage. Bålet tændes ca. kl. helt unik beliggenhed tæt
21. Båltalen holdes igen i år ved vandet og med en vidunaf forstanderen for Højsko- derlig udsigt over Helnæs
len på Helnæs, Kristian Bugten mod Fyn og Illum.
Kjær. Mange tager madkur- Husene er opført som mureven med, og hvis vejret tilla- de vandskurede huse med
der det, hygger de sig langt tegltag. De skal formentlig
ud på aftenen.
efterfølgende hvidkalkes, og

Sct. Hans på Helnæs

Sommersange på Helnæs
Gl. Præstegaard
For de sangglade er der mulighed for efter bålet at trække sig tilbage til Helnæs Gl.
Præstegaard, hvor Helnæs
Kultur og Musikforening
afholder sit første sommerarrangement. Her synges danske sommersange, som introduceres af Britta Schall
Holberg. Pianisten Jonas

de vil med tiden falde smukt
ind i det ret sårbare miljø
ved Lillestrand. Husene skal
fremhæves for deres smukke
proportioner og materialeholdning og indpasningen i
området i øvrigt. Det var
dog ønskeligt, om husene
kunne stå uden den omkringliggende flisebelægning – blot omgivet af strandens naturlige bevoksning.

