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SUMMERBIRDS  CHOKOLADER 
SMART HØRTØJ TIL DAMERNE 

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, Tlf. 63 73 70 13 
 

Kjær`s tilbud 
juli, august, og september: 

 
Eksotisk fiskecocktail 

Dampet fisk anrettet i cocktailglas med skaldyr og ananas i 
karrydressing  

Helstegt kalkunbryst  
med coleslaw, grøn salat, paprikakartofler og whiskyfløde-

sauce 
Rabarber flødeisbombe 

pyntet med pistacieskum flødeskum 
Pris kr. 99,- 

Minimum 10 couverter 
Rekvirer venligst nyt menukort 

 

HELNÆS  

KUNST OG HÅNDVÆRK 

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

Entomologi – læren om 
insekter. Men hvordan 
lærer man at leve med 
dem? 
En personlig beretning og 
et råb om hjælp fra Para-
disets have 
 
ENTOMOLOGI  
Af Poul Dreisler 
 
Vi har nu boet på Helnæs i et 
år godt og vel – flyttede ind 
den 8. juli 2005. Og som 
forventet, har det været at 
flytte ind i Paradisets Have. 
Pragtfuldt sted, ro og fred, 
masser af frisk luft, højt til 
himlen i mange dimensioner, 
herlige mennesker – alt er 
altså såre godt. MEN – der 
er mindst én slange i ethvert 
paradis. Før jeg nu går vide-
re, vil jeg bede om, at de, der 
har boet her i længere tid, 
ikke fyrer standardsvaret af – 
at så kunne du bare have 
ladet være med at flytte her-
over. Vi flytter ikke. Vi gi-
ver ikke op. Slangen i vort 
paradis er dyrene - specielt 
de små. De helt små – insek-
terne, f.eks. denne fyr.  

 
En myg.  
De er væmmelige og mang-
foldige. De stikker på bene-
ne, bag ørerne, på øjenlågene 
på balderne - overalt, hvor 
de kan komme til det – især 
om natten, når man sover – 
for åbne vinduer – i denne 
tropiske hede.  
  
A pro pos. Vi har netop op-

holdt os et par ugers tid i 
Sydamerikansk tropisk klima 
(vintertid) med ca. samme 
temperatur som her, blot 
behageligere. Til det formål 
var vi blevet vaccineret mod 
alverdens sygdomme og 
havde fået udleveret (mod 
giftig betaling) spray og after 
gél, hvis vi skulle glemme at 
spraye eller det ikke virkede. 
Det er først hjemme igen i 

haven og i sengen på Hel-
næs, at alle ulykkerne sker. 
Hvorfor? Og hvad skal vi 
gøre? Hvad med denne her?  
 
Spyfluen. 
Den er overalt i vort som-
merparadis. I huset, i vindu-
erne, på lofterne, i maden, 
hvis vi ikke hele tiden vifter 
den væk. På arme og ben. 
Den er bl.a. årsag til, at jeg 
har tænkt mig at sætte en 
produktion i gang af ”kuvert-
fluesmækkeren”. Et nyttigt 
redskab udformet til at lægge 
ved servicet sammen med 
kniv, gaffel og ske. Til hvil-
ken side skal man lægge 
redskabet? Ved kniv- eller 
gaffelsiden? Det kunne være 
spændende at få det slået 
fast. 
 
Vi har indtaget de fleste af 
vore måltider i haven de 
seneste to uger. (Efter turen 
til troperne, hvor vi ikke var 
plaget af fluer). Og manglen 
på et tilstrækkeligt antal 
fluesmækkere (én pr. person) 
 
Fortsættes side 3  

 

Insekterne er over os 

 Engelsk besøg på 
Helnæs  side 4 

Helnæs med  
norske øjne side 8 
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Sommer og agurketid 
 
At temperaturen har slået alle hidtidige varmerekorder i juli 
måned er ikke nogen hemmelighed. Aldrig har vi dog haft 
så varm en sommer. Høsten er gået i gang næsten en måned 
for tidlig og græsplænerne er gule og afsvedne. Alt liv har 
på sydlandsk vis foregået udendørs, og der har være afholdt 
større og mindre havefester overalt på øen. Vandet har sta-
dig en temperatur som i Middelhavet og er perfekt bade-
vand. Det er da helt fantastisk.  
 

Men insekterne - specielt fluerne – har været overordentlig 
talrige.  Det er noget man skal lære at leve med. Noget for 
noget, måske? Men det kan være svært, som det fremgår af 
en artikel i HP. 
 

Mange af os har været bortrejst i denne måned, men øen har 
til gengæld haft besøg af talrige turister og heraf mange fra 
udlandet. Hvordan oplever de Helnæs? Det skrives der bl.a. 
om i dette nummer af HP. Ellers er avisen præget af de 
mange arrangementer og kulturelle aktiviteter, der har været 
afholdt i juli måned eller som skal løbe af stablen i næste 
måned. 
 

Konsekvensen af ovenstående har også været, at bladet ud-
kommer tre dage for sent, hvilket vi stærkt beklager. 
 

Vi håber dog at bladet, sommer og agurketid til trods, kan 
fange læsernes interesse. 
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LEDER                                                        

Universets 
midte 
 
Piet Hein siger i et af sine 
Gruk: 
 
”At jeg er universets mid-
te, er ingen hasarderet 
dom. 
Jeg slutter mig rent logisk 
til det, for resten er jo 
udenom”. 
 
Piet Heins Gruk udtrykker 
noget rigtigt om vores måde 
at se tingene på. Vi ser alt ud 
fra én bestemt, begrænset 
synsvinkel. Vores egen. På 
den måde er vi universets 
midte. Når vi forsøger at 
forstå noget, så forstår vi det 
altid ud fra os selv. Den må-
de, vi ser tingene på er be-
stemt af, hvem vi selv er; 
vores erfaringer, vores histo-
rie, vores kultur, vores reli-
gion. Vi ser alt i et bestemt 
perspektiv, som vi aldrig kan 
lægge fra os eller hæve os op 
over. Vort perspektiv er altid 
bestemt af det sted, vi står 
og den tid, som vi er en del 
af.   
 
Piet Heins Gruk afslører 
også hvordan det hurtigt 
bliver komisk, når man over-
vurderer sit eget perspektivs 
betydning og ikke ser sine 
begrænsninger i øjnene. For 
det er jo alligevel åbenlyst 
forkert, at jeg er universets 
midte. Sådan kunne Piet 
Heins Gruk også være til en 
kommentar til den for tiden 

så udbredte forståelse af 
sandhed som noget individu-
elt, som noget der udeluk-
kende angår mig selv. ”Når 
bare det er rigtigt for mig”, 
siger man. ”Enhver bliver 
salig i sin tro”, siger man 
også. Og det må enhver da 
også gerne mene, for vi lever 
heldigvis på et sted og i en 
tid med tale og tankefrihed. 
Noget der både historisk og 
aktuelt er en sjældenhed. Vi 
har ikke noget åndeligt tan-
kepoliti. Og heller ikke i 
kirken skal der være sinde-
lagskontrol. For troen er et 
anliggende imellem den en-
kelte og Gud som ingen skal 
blande sig i. Men vi forkyn-
der alligevel ikke, at enhver 
bliver salig i sin tro. For 
kristendom er, at enhver 
bliver salig i Jesu tro. 
 
Naturligvis er sandhed også 
altid noget personligt og 
individuelt ellers er den jo  
uvedkommende. Men det 
bliver bare først rigtigt inte-
ressant, når jeg kan dele det, 
som er vigtigt for mig, med 
nogle andre. Lade mit per-
spektiv  udfordres af andres 
og måske blive til et fælles 
perspektiv. Det er vel også 
det kirke handler om. For at 
gå i kirke er også at møde et 
andet perspektiv. Bibel og 
salmebog er fulde af per-
spektiver og synsvinkler fra 
andre tider og steder. Og 
gudstjenesten forkynder 
Guds perspektiv, at Gud ser 
på os som en Far ser på sine 
børn. For sådan var Jesu tro 
på sin Fader i himlene. 
 
Anders Lundbeck Rasmussen 

er sognepræst i Helnæs og 

Dreslette sogne 

 

MÅNEDENS BILLEDE 

PASTORENS KLUMME ANDERS LUNDBECK RASMUSSEN 

Hvem er de tre drenge på billedet fra Helnæs skole?  

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



Fortsat fra forsiden 

har gjort, at man først skal 
tilkæmpe sig en smækker og 
derefter håbe på et hit. De 
fluer, der kommer indenfor, 
nyder et særligt privilegium, 
idet de i stort tal har udsøgt 
sig et sofabord, speciallavet 
til stuen i sæbeskuret eg, 
som toilet. Og den idræt er 
interessant at studere, idet en 
ladning ligner affyringen af 
en splatterpistol på kort af-
stand. Det er ufatteligt at de 
kan præstere så meget tjære i 
så små portioner, i så mange 
enheder. Hvad skal vi gøre? 
Vi har hængt de gode (?) 
gammeldags limstrimler op. 
Jeg husker dem fra min 
barndom på gårdene, hvor de 
hængte i staldene, fyldte 
med fluer. De bruges givet-
vis kun i husholdningerne 
nu. Og fluerne har luret dem 
af.  

 
Myren 
Så er der denne herlige lille 
fætter – myren. Her er vi 
tilbage igen – udenfor. Når 
serveringsbakken er tømt er 
det meget praktisk at lægge 
den på græsset ved siden af 
havebordet. Og det er prak-
tisk blot at række ud efter 
den igen, når det hele skal 
ryddes ind. Eller man kan 
også sætte et varmt fad på 
den, indtil der skal bydes 
rundt. Men ak, nu er den fuld 
af dette vimre kryb. De har 
bare taget bakken i brug og 
er på vej op i de ovnstegte 

koteletter med tomatsovs, 
hvis vi ikke hurtigt får reddet 
situationen. 
 
Ørentvisten  
Lad os tage den med også. 
Løft et bræt eller åbn en dør, 
der ikke har været åbnet i 
længere tid. Der er de. De 
vrimler. Den er et rigtigt 

selskabsdyr. Altid sammen 
med mindst hundrede andre. 
Og uden vi tænker over det, 
så er de kommet med ind 
med det, de tilfældigvis kan 
hænge fast i. De besidder 
evnen til at forsvinde ind i de 
mindste revner og sprækker 
og man kan kun håbe på, at 
de skal over til fætteren i den 
anden side på et tidspunkt og 
ved den anledning blive mast 
under skosålen. 
 
Og alle de andre 
Hvem kender ikke alle disse 
smådyr – og så har vi ikke 
nævnt møgfluen, stankelbe-
nene, edderkopperne, hvep-
sene, bierne eller andre stik-
kende væsener, der kan være 
direkte farlige at komme i 
clinch med. Vi har malet hus 
i sommer og det er pokkers 
ærgerligt, lige når det går 
bedst, pludseligt at mærke, at 
mens armen er i opstrøg med 
penslen, så har en hveps 
taget ophold lige i underkan-
ten af armhulen – og så kom-
mer nedstrøget, og så……. 
holder man en pause.  
 
Vi har heller ikke nævnt det 
lykkelige faktum, at vi kun i 
år har skullet tvedele ca. i 
gns. 30 ”dræbersnegle” dag-
ligt mod sidste år, da vi for 
nemhed skyld blot rev dem 
sammen i bunker og gav 
dem enten ferromol eller 
groft køkkensalt. Det har 
været en velsignelse i år ikke 
at have disse brune svende 

krybende rundt og sågar op 
af vinduerne.  
 
Sidst, men ikke mindst. Vi 
fortæller altid vore gæster, at 
vi ser rådyr hver dag på Hel-
næs, for ligesom at under-
strege vort liv i Paradis, og 
når de ser vort ikke særligt 
kønne stakit omkring haven, 
forklarer vi, at det er der, 
netop som forklaring på den 
nærhed, vi lever i med dyre-
ne. Dog skal vi selv stå for 
klipningen af den sidste me-
ter af den gamle høje hæk, 
idet dyrene kun studser op til 
ca. en meter og ti. Og mens 
vi slæbte vort husapotek med 
insektmidler rundt i troperne, 
klippede sønnen hækken 
iført lange ærmer og ditto 
bukser og tophue, idet han 
ikke ville have gentaget ef-
terårets sygdomsperiode som 
eftervirkning af et borelia - 
inficeret skovflåtebid efter 
sidste års klipning, kun iført 
shorts og træsko. 
 
Vi flytter ikke  
Insekterne, dyrene, sneglene 
og alt det andet kryb hører til 
i Paradis. Men hvordan lærer 
vi at leve sammen med det? 
Er der nogle der har prøvet 
det samme? Bliver man im-
mun efterhånden eller ender 
insekterne med ikke at gide 
at stikke hul i gammel hud 
og suge surt blod eller?? Er 
der nogle der har et godt råd 
eller to, vi er lutter øren. Vi 
glæder os alligevel til næste 
juli – og vi skal være her i 
huset og i haven hele juli – 
tror vi.  
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LÆDERVARER OG  
HOBBYARTIKLER 
AFDELINGEN I ASSENS 
ØSTERGADE 2 
5610 ASSENS 
TLF. 64 71 24 12 

Nyt,  spændende  
initiativ på Højsko-
len på Helnæs 
 
Kurset  ”Menneske og tro” 
18. september til 1. oktober 
(2 uger). 
I indbydelsen til dette kursus 
stilles spørgsmålet: 
Er der noget der står ”fast” 
for mennesket? 
Og i det meget indbydende 
program gives følgende svar: 
På Højskolen på Helnæs 
tager vi udfordringen op og 
indbyder til et 14 – dages 
kursus for at komme om-
kring nogle af de store tilvæ-
relsesspørgsmål, vi som 
mennesker til stadighed kon-
fronteres med. Vi vil prøve 
at blive lidt klogere på for-
holdet ”Menneske og tro”. 
Kurset er udformet som et 
ganske almindeligt højskole-
kursus.  
Kurset vil veksle mellem 
sang, samtaler, foredrag og 
udflugter til mål på Fyn. 
Prisen for deltagelse er: 3400 
kr. for enkeltværelse og 3000 
kr. for et dobbeltværelse. 
Man kan også deltage som 
dagkursist til en pris på 
1.500 kr. 
Interesserede kan få pro-
grammet ved henvendelse til 
Højskolen. 
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Denne artikel til Helnæs-
Posten er sendt til Jørgen 
og Marianne Therp, Hel-
næs fra Steve George, 
Southend on Sea Branch, 
som er en af deres gode 
venner.  
 
Steve George sender en tak 
for varmt og mangeårigt 
venskab og for et godt ar-
rangement, bl.a. på Langør 
ved årets mindehøjtidelig-
heder vedrørende afslut-
ningen af Danmarks be-
sættelse den 4. maj 1945. 
 
Den, der har set og undret 
sig over en langtidsholdbar 
krans af valmuer ved min-
destenen på Langør for de 
faldne engelske flyvere vil 
her få en forklaring.   
 
MINDEHØJTIDELIGHED 
Af Steve George 
 
Mine besøg i Danmark be-
gyndte i 1981 da jeg blev 
inviteret til at besøge hoved-

kvarteret for  Odense-
områdets Luftmeldekorps 
(LMK). Det var kommet i 
stand, fordi The British Roy-
al Observer Corps (ROC) er 
en lignende organisation og 
båndene mellem de to orga-
nisationer voksede sig stær-
ke. 
 
I 1991 besluttede den briti-
ske regering, at der ikke me-
re var brug for en atom ad-
varsels organisation og der-
for blev ”beredskabet” ned-
lagt. (LMK var en del af 
flyvehjemmeværnet i Dan-
mark og i lighed med det 
engelske korps er dette nu 
også nedlagt, red). 
 
I 1996 var jeg sammen med 
andre tidligere ROC med-
lemmer inviteret til at delta-
ge i en mindehøjtidelighed 
for den 4. maj. Da jeg var 
formand for den lokale Roy-
al British Legion (RBL) i 
min hjemby, Southend-on 
Sea, var jeg parat til at rejse 

til Danmark igen både for at 
se gamle venner og forny 
bekendtskaber. 
 
Over de følgende få år skab-
te jeg nogle gode og varige 
venskaber med mange in-
denfor LMK og efterhånden 
besøgte de England adskilli-
ge gange. 
 
Hvem er RBL og hvad la-
ver vi? 
For de, som ikke kender The 
Royal British Legion vil jeg 
give en kort forklaring på 
hvem vi er og hvad vi laver. 
The Royal British Legion 
blev dannet i 1921 af tidlige-
re soldater, som et direkte 
resultat af de prøvelser hæ-
rens, flyvevåbnets og flådens 
folk, som var kommet hjem 
efter krigen i 1914 til 1918, 
havde gennemgået. De hav-
de givet deres land og Euro-
pa som helhed så meget, at 
nogle faktisk havde alvorlige 
vanskeligheder i deres civile 
liv, noget som nogen måtte 

gøre noget ved. Der var in-
gen eller kun lidt hjælp at 
hente til denne samfunds-
gruppe fra regeringen og 
RBL prøvede, og prøver 
fortsat, at give disse tidligere 
soldater og deres familier en 
bedre eksistens, end de ellers 
ville have. 
Hvert år den 11. november, 
eller den nærmeste søndag, 
mindes vi de faldne i alle 
krige og konflikter ved at 
nedlægge kranse af valmuer 
og ved at bære valmuer. De 
er lavet af invaliderede fhv. 
soldater (både mænd og 

Engelsk besøg på Helnæs med 
historisk vingesus. 
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Alt forefaldende 
arbejde udføres ! 
 

• Træfældning 

• Nedrivning 

• Bygningsvedligehold 

• Havearbejde 

• Udvendig kalkning 

• Malerarbejde 

• Og meget mere … 
 

Intet for stort - intet 
for småt- ring blot  !   
  
63 74 00 11  23 31 78 34 

 
Casper Arp,  
Brandkærhuset  
Helnæs Byvej 76 

 

kvinder) til RBL og er der-
med med til at samle penge 
ind til vort arbejde. 
 
For eksempel kan vi i dag 
hjælpe fhv. soldater (mænd 
som kvinder), i tilfælde af, at 
de ikke selv har råd, ved køb 
af en elektrisk kørestol, eller 
hvis de har behov for ferie, 
som de som handicappede 
ikke kan komme af sted på, 
så har vi særlige feriesteder, 
de kan bruge til velfortjente 
ophold sammen med deres 
familier. Faktisk har de tje-
nester og de ydelser, vi har 
stillet til rådighed over de 
sidste 85 år været enorme og 
meget varierede. Dette er 
gjort muligt ved individuelle 
donationer og ved en ind-

samling hvert år, når de små 
Valmuer bliver solgt af fri-
villige, for det meste fhv. 
soldater som mig selv. Vi 
modtager overhovedet ikke 
penge fra regeringen. 
 
Valmuen 
 RBL har taget ”Flanderns 
Valmue” som symbol, en 
blomst som gror i overflod 
ved vejsiderne og på marker-
ne overalt i Nordfrankrig og 
Belgien. Valmuen var den 
første plante, der kom tilba-
ge på de ødelagte og hærge-
de områder i Flanderen og 
Somme. Det siges, at den 
repræsenterer det blod som 
flød fra de millioner af unge 
soldater som døde i kampe-
ne. (Alene to slag i Somme, 
Nordfrankrig, i 1. Verdens-
krig, kostede 420.000 allie-
rede soldater livet, red). 
Blomsten er blevet et sym-
bol, som skal minde os alle 
om de krige og konflikter, 
der udspilles rundt omkring 
på kloden. Foruden i Storbri-
tannien, bruges valmuen 
også i en række lande verden 
over, bl.a. Australien, New 
Zealand, Canada, Sydafrika, 
USA, endog på Barbados 
bruger de en lignende Val-
mue og samler penge ind på 
samme måde og til samme 
formål som vi. 
 
Vi skal lære af historien 
Jeg ønsker at sige tak til alle 

mine gamle venner rundt om 
på den smukke fynske ø, 
især til Jørgen og Marianne 
Therp, Helnæs, som jeg har 
kendt i meget lang tid og 
som er ligeså engagerede i at 
mindes vore døde (britiske 
og danske) medborgere i 
krig, som jeg er. 4. maj ko-
miteen skal også takkes for 
at have arrangeret mindehøj-
tideligheden, som må betrag-
tes som en meget vigtig be-
givenhed. Disse mindehøjti-
deligheder har faktisk også 
at gøre med at lære vore 
yngre generationer om vores 
nærmeste historie og forhå-
bentlig give dem den lær-
dom, at sådanne forfærdelige 

begivenheder ikke mere skal 
finde sted. 
 
Steve George er vice-

president for The Royal Brit-
ish Legion, Southend on Sea 

Branch 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
Oversat og redigeret af Poul 

Dreisler 
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Fugleskydning 
 

På opfordring havde en 
gruppe Helnæsboere meldt 
sig som statister i Thomas 
Vinterbergs nye film: ”En 
mand kommer hjem”. 

FILMOPTAGELSE 
Af Anne Hansen 
 
Beboerne på Saltoftevej 25 
havde stillet deres park og 
store indkørsel til rådighed – 
og alle, ca. 100 personer, 
tilbragte ventetiden der og 
blev beværtet med forskelli-
ge drikkevarer og lækkerier 
som frugt og slik. Ventetiden 
forløb godt med megen god 
snak i skyggen af den opstil-
lede pavillon. 
Søde unge mennesker ser-
vicerede os. En af helnæs-
boerne, Bente Heines,  i sit 
flotte sorte skrud, blev udta-
get til at køre med i hoved-
personens bil.  
 
Filmoptagelsen 
Da optagelserne startede, 

stod vi alle hundrede menne-
sker linet op bag nogle gitre 
langs Saltoftevej og skulle 
være begejstrede – vinke, 
smile og juble over den 
hjemvendte. Mere af hand-
lingen må jeg desværre ikke 
røbe.   
Optagelsen  kunne ikke gø-
res af én gang. 3 store sorte, 
flotte AUDI’er kørte frem og 
bakkede 3 – 4 gange inden 
optagelsen var i orden. Et 
orkester stod og spillede 
samtidig med kørslen. 
En af hovedpersonerne i 
stykket løb i spinatmarken 
overfor og måtte tage turen 
ligeså mange gange som 
bilerne. 
 
Statist igen 
I ventetiden kom assistenter 
rundt og spurgte, om man 
evt. ville assistere ved en 
senere lejlighed. Mange sag-
de ja og blev fotograferet.  
 

Filmoptagelse i Saltofte 
med Helnæsboere som 
statister 

 

Lørdag d. 8. juli 2006 kl. 
10.00 affyredes det første 
skud mod fuglen til Fugle-
skydning ved Helnæs For-
samlingshus.  
 
FUGLESKYDNING 
Af Charlotte Foss Madsen 
 
Fugleskydning er en årlige 
tilbagevendende begivenhed 
i mange byer landet over. 
Skydningen er en konkur-
rence, som foregår ved 
skydning mod en fuglefigur 
indtil denne falder ned. Vin-
deren kåres til årets fugle-
konge. Traditionen kom til 
Danmark i middelalderen fra 

Tyskland og blev afholdt 
som våbenøvelse – og indtil 
det 16. århundrede foregik 
skydningen med armbrøst! 
 
I dag bruges salonriffel og 
alle kan være ”med på fug-
len,” da det er tilladt at bede 
en stedfortræder om at sky-
de for én. 
 
På Helnæs er Fugleskydning 
en gammel tradition - en dag 
hvor man også kan prøve 
lykken ved f.eks. målskyd-
ning med salonriffel, dart-
konkurrence, ølfiskedam og 
flasketombola. For børnene 
er der bl.a. bamsetombola, 
fiskedam og skydebane til 
luftriffel. 
 
Med hensyn til sikkerheden 
bliver skydeområdet afspær-
ret og hele arrangementet 
omkring skydningen besigti-
ges og godkendes af Assens 
Politi. Og da de fleste fejl 
menes at ske på tom mave, 
starter dagen med en lille 
sikkerhedsforanstalting i 
form af rundstykker og kaffe 
og senere kan der købes 
frokost – helstegt pattegris 
med salatbar. 
 

 

Fuglefiguren monteres på 

en stålplade og hejses op i 

et træ i skoven bag For-

samlingshuset. 

 



GRAFISK VIRKSOMHED 
HOSTRUPVEJ 2 5230 ODENSE 

63 13 00 00 
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Selv om vi statister brugte 
3½ time på en varm som-
merdag, er der måske kun til 
et enkelt minut i selve fil-
men. Man fik et lille indblik 
i, hvor kæmpestort arbejde 
det er at lave film og hvor 
fantastisk megen teknik, der 
skal bruges. 
 
Dyre biler 
Der blev brugt 3 store sorte 
biler til en pris af 750.000 
kr. pr. stk. med en selvrisiko 
på 100.000 kr. for hver. 
Kørslen startede med en fart 
af 90 km så 50 km så 40 km 
og til sidst 30 km’s fart oppe 
ved kameraet. 
Der blev i øvrigt også lavet 
optagelser til filmen både på 
Bobakken og ved Agernæs. 
  

 
Strandrensningen på Hel-
næs er en tradition med 
snart 20 år på bagen 
 
MILJØ 
Af Niels Ulrik Hansen 
 
Lørdag den 27. maj afholdt 
Helnæs Jagtforening sin 
årlige strandrensning. 
Det er en tradition med snart 
20 år på bagen. Oprindelig 
foregik det i fællesskab med 
de andre jagtforeninger i 
Assens Kommune, så man 
teoretisk set kunne rense 
hele kyststrækningen i  
kommunen på en dag. De 
andre foreninger er faldet fra 
– en efter en, så i mange år 
har kun Helnæs Jagtforening 
holdt stand. 
 
Det vil vi sikkert også gøre 
fremover, da dagen har ud-
viklet sig til et selskabeligt 

foretagende, hvor man mø-
des, går en tur langs stran-
den og sørger for at samle i 
sække alt det affald, der 
ligger og flyder. Man tager 
også sine børn med på turen 
og hygger sig med øl og 
pølser efter endt gerning. 
Formålet er at holde Helnæs 
ren og fin, som vi alle kan 
lide at se den. 
 
I år var der mødt ca. 25 per-

soner, der havde en dejlig 
formiddag i flot vejr. Dagen 
sluttede med pølsespisning 
hos formanden Jørgen 
Storm, Vestergård. 
 
Næste års strandrensning er 
fastsat til den 26. maj. Sæt 
venligst kryds i kalenderen.  
Mød op og få lidt hygge og 
vær med til at holde strande-
ne ved Helnæs rene og pæ-
ne. 

Strandrensning 

Udflugt med Menighedsrådet 

Afgang fra Helnæs ons-
dag den 23. august kl. 8.30 
fra Brugsens P-Plads. 
 
Program for dagen: 
Kl. 11.00 Besøg i Sorø Kir-
ke med sognepræst Kristian 
Østergaard som guide. 
Kl. 13.00 Middag på Hotel 
Postgaarden 
Kl. 15.00 Rundvisning på 
Sorø Akademi (se historie 
nedenfor) 
 
Sorøs historie tager sin be-
gyndelse omkring 1140, da 
benediktinermunke grund-
lagde et kloster på halvøen 
Sor-Ø. Det levede dog kun 
kort, men i 1160 kom ci-
sterciensermunke fra Esrum 
til Sorø på opfordring af 
biskop Absalon. Han og 
den øvrige Hvideslægt sik-
rede med store gaver det 
nye kloster, og kirken - en 
af Danmarks største - blev 

opført som gravkirke for 
Hviderne. Cistercienserklo-
sterets centrale del var et 
firlænget kompleks rundt 
om nutidens skolegård, 
Fratergården. Mange min-
dre bygninger: værksteder, 
vandmølle, bageri o.l. lå 
spredt ud over området 
inden for klostermuren. 
Gennem middelalderen 
voksede Sorøs anseelse. Tre 
konger ligger begravet i 
Sorø Klosterkirke, hvor 
også dronning Margrethe I 
efter sit eget ønske blev 
begravet. 
Hun blev dog "bortført" af 
Roskildebispen, og siden 
har hun ligget i Roskilde 
Domkirke. Med reformatio-
nen 1536 blev klosterets 
bygninger og det store klo-
stergods, der var samlet i 
løbet af middelalderen, 
kongens ejendom.  
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Nordmænd er vilde med 
stråtag, stendiger, haver, 
andelsbevægelse, haveøl og 
caféliv på Helnæs 
 
NORDMÆND PÅ TUR 
Af Jakob Haahr 
 
Jeg har besøg fra Norge. To 
gode venner fra studietiden 
er nu blevet til to store fami-
lier. Jeg skal lave noget til 
Helnæs Posten og får så den 
idé, at vi kan gå en tur rundt 
på Helnæs, og så er det deres 
opgave at bruge øjnene. 
Hvad er det egentlig de ser ?  
Hvordan ser Helnæs ud med 
norske øjne ? 
 
Ringvej 1 på Helnæs 
De foreslår, at vi går ned til 
centrum og  tager ring 1.  Jeg 
er et  stort spørgsmålstegn – 
ring 1?  Jo,  de vil gå ringve-
jen på Helnæs. Fra møllen, 
ned til centrum (brugsen) , 
forbi andelshjørnet,  siden 
forbi antikken og Bøge-
skovsvej og til sidst vil de 
tage  Stævnevej.  Vi begiver 
os af sted - 3 familier på i alt 
14 mennesker, 30 graders 
varme og jeg er bevæbnet 
med notesblok og digitalka-
mera. Allerede da vi når for-
bi Max og Hansine er jeg 
klar over at den er gal. Un-
gerne skriger på is og vand, 
og jeg har vanskeligt ved at 

holde koncentrationen. Og 
da Dag og Harry ser en 
gangbjergart  i et stendige, 
mener de at stenen er fra 
Norge, og de  holder et langt 
foredrag om Norges  indfly-
delse på Helnæs. På det  
tidspunkt er jeg klar over, at 
nu koger det over for dem. 
 
Havepilsnere 
Heldigvis møder vi ”Niels 
Murer” og Peter Hansen. 
Niels byder os på en kold øl 
fra det lokale bryggeri. 
(vores koner og børn er på 
dette tidspunkt kommet langt 
foran og er havnet i et shop-
ping intermezzo i den gl. 
brugs) Efter det kolde indtag 
og sommerpalaver med Ni-
els og Peter er vi igen ude på 
Bygaden, og de norske 
mænd hylder den ”dejlige 
danske” kultur med at byde 
folk på en kold pils i haven – 
det gør de ikke  på samme 
måde i Norge. De hylder 
ligeledes det lokale samfund 
og priser den nærhed, vi har 
til hinanden på Helnæs. Her-
efter får den flotte by, de 
gamle huse og gårde og de 
mange stråtage mange super-
lativer. Husene er velholdte 
og haverne er velpassede og 
velplejede – også i forhold 
til andre steder, de har været 
i Danmark.  Jeg  hygger mig 
med de mange roser, men får 

billedlig talt en spand vand i 
ansigtet, da de spørger mig,  
hvorfor nybyggeri ikke byg-
ges  i respekt for traditionen 
her på Helnæs.  
 
Byggetraditioner 
De synes noget af det nybyg-
geri, der ligger på Helnæs ret 
og slet ikke passer ind i kul-
turlandskabet. De snakker 
om æstetik og helhed i land-
skabet, imens jeg, der som 
bekendt har bygget et træ-
hus, snakker om, at man 
bygger forskelligt til forskel-
lige tider, og at det jo ikke er 
et museum, vi vandrer rundt 
i. Det var de med på, men 
selv om man ikke bygger 
som for 200 år siden , så 
kunne man godt bygge i re-
spekt for traditionen, især 
når man bor på en relativ 
uspoleret halvø. 
På vores videre vandring 
bliver de overrasket, da jeg 
fortæller at nogle af helårs-
boligerne bliver brugt som 
sommerhuse. Hvorfor tilla-
der man det? spøger de. Er 
Helnæs ikke efterhånden 
blevet et så attraktivt sted at 
bo, at man kan have folk i 
helårshusene hele året? Har I 
ikke en lokalplan for områ-
det? spørger de. 
 
 

Helnæs med norske øjne 

 



 
                                                      HELNÆSPOSTEN       AUGUST 2006             9 

Andelshjørnet 
Da vi kommer til  andels-
hjørnet misunder de vores 
andelstradition og forsam-
lingshus. De glæder sig over 
frysehuset og synes, det er 

utrolig, at det stadig benyttes 
i år 2006. Dag Larsen me-
ner, at der kunne optages en 
rigtig gyser herinde.  Mejeri-
et får mange roser på vejen. 
De  mener, det er en udsøgt 
”brukthandel”. Jeg pointerer 
at ”brukthandel” nok ikke er 
det rigtige og velvalgte ord 
her. Hos Dreisler i den gam-
le mejeribestyrerbolig er 
man i gang med at bygge 
brændeskur, og nordmænde-
ne synes at restaureringen og 
tilbygningerne fremstår i en 
flot helhed. 
 
Kro- og Cafélivet 
Ved Antikken forsvinder vi 
fra hinanden. Bodil og Elida 
(en gammel studiekammerat 
og  hendes datter) skal finde 
caféen, men havner på kro-
en. Ja, tænk sig, at Helnæs er 
så stor, at man kan fare vild. 
Men da hun endelig dukker 
op til sin dobbelte caffe latte 
på cafeen, er hun slet ikke i 
dårligt humør. For på kroen 
havde hun fået den dejligste 
æblekage. Og i sommervar-
men under parasollerne 
udenfor cafeen giver nord-
mændene udtryk for, at det 
er en dejlig café, vi har fået 
på Helnæs, og at den nye 
Dalgård er bygget i respekt 
for traditionen. Men da de 
begynder at snakke om, at vi 
skulle have en rigtig brugs 
igen, er tiden inde til, at jeg 
pakker notesblokken ned og 
holder sommerferie igen. 
 
 
 
 

Den næste udstilling i Gal-
leriet er med Susanne 
Christophersen Bille 
 
KUNST 
Af Otto Arp 
 
Mennesket er det centrale i 
Susanne Christophersen 
Billes kunst. Mange af hen-
des billeder kan give mindel-
ser om 70’ernes pop-art eller 
periodens plakatkunst.  
 
Susanne C. Bille påfører 
billedet nye lag i form af 
tekstbrudstykker, hvilket 
giver et yderligere betyd-
ningslag i billedet. Hendes 
figurative abstraktioner er 
præget af hendes sikre farve-
sans og præcise kompositio-
ner med et næsten  collage-
agtigt præg. Hendes billeder 
er  særdeles vedkommende 
og nærværende for beskue-
ren. Der er en spændings-
fyldt uro i billederne, en 
søgen efter en form for me-
ning med tilværelsen. Bag 
alle hendes personskildrin-
ger aner man en bagvedlig-
gende angst og smerte.  Su-
sanne C. Billes billeder er en 
kraftfuld ekspression af det 
moderne menneskes virke-
lighed. 
 
Susanne Christophersen 
Bille er født i 1964 på Frede-
riksberg. Hun flyttede i 1986 
til Bruxelles, hvor hun blev 

uddannet som maler på Aca-
démie Royale des Beaux 
Arts. Hun uddannede sig 
senere som tegner og grafi-
ker på skolen for Brugskunst 
i Danmark (Den Danske 
Designskole). Susanne C. 
Bille er i 2005 flyttet tilbage 
til Danmark, hvor hun nu 
arbejder i sit atelier i Vold-
bro på Vestfyn. 
 
Susanne C. Bille har udstil-
let i forskellige europæiske 
hovedstæder, Bl.a. i EU Re-
præsentationen i Bruxelles, 
Danish Design Galleri, Bru-
xelles, Det danske hus i Pa-
ris. I Danmark har Susanne 
Bille endnu kun haft enkelte 
udstillinger på gallerier i 
København samt i økonomi-
ministeriet i København. Det 
er derfor en  stor glæde at 
Galleri Helnæs Gl. Præste-
gaard nu kan præsentere 
Susanne C. Bille for galleri-
ets gæster. 

Ny kunstner udstiller i Galleri 
Helnæs Gl. Præstegaard 



I forbindelse med Birgitte 
Thorlacius og Frede Troel-
sens udstilling i Galleri 
Helnæs Gl. Præstegaard er 
der flere der har undret sig 
over Titlen: Sten, Jord og  
tidsler fulgte efter. Helle 
Andresen har derfor snak-
ket med kunstneren og 
måske fået en forklaring. 
 
KUNST 
Af Helle Andresen 
  
Hvorfor hedder udstillingen 

” Sten, jord og tidsler – fulg-

te efter”? 
 Det er så enkelt, at det næ-
sten er svært at forstå. 
Frede (Birgittes mand) hug-
ger i sten og et af mine ynd-
lingsmotiver er tidsler. Men, 
men… siger Birgitte og fort-
sætter.. 
Sidste år havde Gunnar (K. 
Hansen), Helle (Blume) og 
Jens (Seeberg) en udstilling 
med fælles-titlen: ”I begyn-
delsen var koen”. Nu følger 
en med titlen: ” Sten, jord og 
tidsler fulgte efter”, men er 
det i virkeligheden ikke om-
vendt? At først var stenen -  
jorden og så fulgte tidslerne 
– sådan forestiller jeg mig 
det, for når jeg har rejst i 
ørkenområder, er der altid en 
eller anden kradsbørstig, 
stikkende tidselart, man mø-
der som det første. 
  

Tidsler kræver opmærk-
somhed 
Hvorfor kræver tidslen så 

megen opmærksomhed? 

Det er fordi, tidsler skal man 
altid gå udenom og alligevel 
tiltrækker de mig – netop i 
deres modsathed – det skar-
pe stikkende blad – den blø-
de violette blomst og ikke 
mindst den dunede top. Sær-
lig i sensommeren, når vin-
den løsner de små flyvefær-
dige frø og i flokkevis sen-
der dem ud og finde  ny jord 
at sætte deres rødder i. 
  
Underviser i akvarelmaling 
på Højskolen 
Birgitte Thorlacius , der bor i 
Kærby på Nordvestfyn, til-
bringer sine somre på Hel-
næs, hvor hun underviser i 
akvarel på Højskolen. Under 
sit ophold på Helnæs  bor 
hun i Martin Brunkuls tog-
vogn. Og i år har hun desu-
den en udstilling i Helnæs 
Gl. Præstegård  sammen 
med sin mand Frede Troel-
sen 
Udstillingen: ”Sten, Jord og 

tidsler” i galleri Helnæs Gl. 

Præstegaard fortsætter til 

12. august. 

 
 

 

Jazz-aften i Helnæs Gl. 
Præstegaard 
Der blev kørt stole til, både 
fra nær og fjern. Tilmeldin-
gen til aftenen med reservati-
on af siddepladser var brudt 
sammen flere dage forinden. 
Dette er bl.a. det gode signa-
lement af endnu en succes 
med Jazz i Præstegården. 
Helnæs Kultur- og Musik-
forening har som fast punkt 
på programmet en sommer-
aften med udendørs jazz og 
det er altid godt vejr – thi 
ellers kunne det ikke lade sig 
gøre. 150 mennesker kan 
presses sammen i gårdhaven 
både som tilhørere og som 
aktivt dansende, hvilket der 
indbydes til efter pausen. 
En nydannet kvartet, Spin-

ning Wheel, (Per Sonne/
piano, Henrik Wakefield,/
klarinet, Allan Jensen,/
trommer og Claus Clausen/ 
bas) indledte aftenen og lag-
de grunden til at to invitere-
de solister, trompetisten Sø-
ren Fechtenborg og Freddy 
Bang/trombone kunne sætte 
stemningen op i et endnu 
højere gear. Britta Schall 
Holberg havde introduceret 
aftenen med en kraftig op-
fordring til publikum om i 
højere grad end normalt at 
leve med og applaudere – en 
opfordring som sammen 
med musikkens iboende ryt-
me og dynamik gav en fanta-
stisk stemning. Flere ekstra-
numre blev det til inden pub-
likum kunne slippe orkestret. 
pd 
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Samtale med Birgitte Thorlacius Jazz i præstegården 



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

 
Sønderby Smede– og VVS 

v/ Karsten Andersen 
Tlf. 64 74 10 05 
21 67 96 25 
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Tøj til hele familien
af mærket Marine//Blue
kendt for kvalitet

Årstidens brugskunst

tlf
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la
u.

dk

Besøg butik

Stævnevej 21

Lørdage 10-17

”Junker Vigge fra Vold” – 
Et folkesagn i 3 dele. 
Udsendt af TV-SYD for ca. 
20 år siden.  
 
Carlo Jacobsen har i sin 
tid optaget filmen på video. 
Kopien findes på lokalarki-
vet. 
 
FILMANMELDELSE 
Af Inge Johanne Ellebæk. 
 
Filmen handler om Junker 
Vigge fra Vold og Jomfru 
Ida fra Helnæs. Den foregår i 
området omkring Varnæs 
ved Aabenraa fjord med ud-
løber til Helnæs. Selve fil-
men består dels af live opta-
gelser fra de aktuelle steder 
dels af fine akvareltegninger, 
der gengiver selve handlin-
gen. 
Filmen handler om den unge 
Junker Vigge, der vil giftes 
med Jomfru Ida fra Helnæs-
borg. Præsten Mathis, der er 
hans gode ven, tilbyder at 
tage til Helnæs for at bede 
Ridder Ove om hans datter 
Idas hånd, hvis Junker Vigge 
til gengæld vil bygge en kir-
ke på Varnæs. Det går Jun-
ker Vigge med til og bygge-
riet går straks i gang, dog 

kan de ikke helt blive enige 
om kirkens placering – her 
griber Guds hånd ind, idet 
byggematerialet flytter sig 
hver nat, så det til sidst lig-
ger dér, hvor præsten vil 
have kirken. 
Ridder Ove, der er meget 
fattig og pengegrisk, accep-
terer frieriet, og Ida skal tro-
loves med Junker Vigge otte 
dage efter. Det går imidlertid 
ikke helt efter planen, da 
Ridder Ove skylder rigtig 
mange penge til en ridder 
ved navn John. Denne øn-
sker sin søn, Ridder Kaj, gift 
med Jomfru Ida, og svindler 
– efter aftale med Ridder 
Ove - ved forlovelsen. 
Junker Vigge, der tror, det er 
ham, der er blevet forlovet, 
tager hjem for at vente på 
Jomfru Ida, men hun kom-
mer ikke. Kirken står nu 
færdig til brylluppet, men 
Junker Vigge har fået under-
retning om, at der er begået 
svig på Helnæs, så han dra-
ger af sted for selv at hente 
sin brud. Da Bæltet er frosset 
til, går han over isen med 
alle sine svært bevæbnede 
mænd for at hente hende. 
Det kommer til en voldsom 
kamp, inden han slipper af 

sted med Jomfru Ida, men 
isen bryder op, da de er på 
vej hjem, så… 
 
Billedtekst:  
Gården Vold  
Kirken på Varnæs med lønnetræet.  
 

 

Stedet for kongsgården om-

talt i Valdemars Jordebog 

fra 1231. Voldgrave kan 
endnu ses.  

Om "Helnæsborg" har 2. 

afd. i arkivet et brev fra 

N.Larsen dateret nov. 1960. 

Det er en gammel herregård 

fra tidligste middelalder på 

marken kaldet "Siet". I be-

gyndelsen af årh. stødte man 

på stedet på en del munke-

sten. Borgens ladegård skal 

have ligget hvor nu Helnæs-
gård ligger. 

”Junker Vigge fra Vold” - et folkesagn i tre dele 

  

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



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 

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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Munnis Café på 
Stævnevej 
Første sæson startede som en 
havecafé, men nu har Mun-
nis café fået godkendelse fra 
levnedsmiddelstyrelsen som 
en rigtig café. Caféen har 
været godt besøgt her i som-
meren - og det forlyder fra 
mange på øen, at det er skønt 
vi har fået en rigtig cafe til 
stedet, som de findes i de 
større byer. Som noget nyt 
serveres frokost sandwich og 
salget er indtil nu gået sær-
deles godt - specielt cykeltu-
risterne er meget glade for 
muligheden for en pause i de 

skønne omgivelser. Kombi-
nationen kunst, kunsthånd-
værk og kaffe har ramt plet! 
 

Ny udstilling i Hel-
næs kunst og hånd-
værk 
Marian Rune har i sin forret-
ning/café en ny kunstudstil-
ling. Det er hhv. Jeanette 
Thorup fra Hårby og Marian-
ne Rune selv, der udstiller. 
Begge de to kunstnere har 
haft Carl Henning Aarsø fra 
Galleri Sulegaarden som 
lærer. Udstillingen varer til 
midt i august hvorefter Mari-
anne Rune selv udstiller. 

KORT NYT 

 

Argentinsk tango 
i Præstegaarden 
den 12 august 
 
Gruppen Cada Vez Más spil-
ler forrygende tangomusik 
for tre guitarer og sang. 
Spændende fortolkninger af 
traditionelle tangosange, 
virtuose instrumentalnumre 
og masser af kærlighed til 
tangomusikken gør ensem-
blet til en helt særlig ople-

velse!  
Cada Vez Más er i kraft af 
gruppens lange samarbejde 
og omfattende livserfaring 
blevet synonymt med en helt 
unik oplevelse af energi, 
humor, nærvær, dybde, hi-
storiefortælling og i særde-
leshed velspillet tangomusik.  
Ensemblet består af sanger-
inden Kirstine Eiler Ernst og 
de tre guitarister Lars Strik-
kertsen, Henrik Hansen og 
Thomas Poulsen 

HELNÆSHUS  
Grafisk tegnestue 
og fotostudie 
40 16 28 15  
21 22 22 07  
  

helnaeshus@mail.dk 
www.helnaeshus.dk 
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Det´ kun for børn 

 

 

 

Familie - 
gudstjeneste 
 
Søndag d. 27. august, er 
der familiegudstjeneste i 
Helnæs kirke, klokken 
14.00. Tag din familie med, 
og lad os få en hyggelig 
eftermiddag sammen. 
 
KIRKE 
Af Maria M Hansen og Karina Bang 
  
Hvad er en familiegudstjene-
ste? Hvad gør at en familie-
gudstjeneste er anderledes 
end en ”almindelig” gudstje-
neste?. Det var nogle af de 
spørgsmål vi stillede os selv. 
  
For at få stillet vores nysger-
righed, kontaktede vi vores 
præst Anders Lundbeck Ras-
mussen. Han fortalte lidt om, 
hvad der skal ske den 27. 
august. 
  
Familiegudstjenesten er både 
for børn og voksne, den va-
rer ca. 20 – 30 minutter. 
  
Vi synger nogle kendte og 
børnevenlige salmer og An-
ders vil holde en børnevenlig 
prædiken. 
  
Efter gudstjenesten vil der 
blive vist rundt i kirken. Du 
kan f.eks prøve at spille på 
orglet, komme op i tårnet og 
se kirkeklokken, se hvad der 
gemmer sig bag ved altertav-
len, se døbefonden og prøve 
prædikestolen. 
  
Bagefter tager vi til Helnæs 
Mølle, eller i skoven. Skulle 
vi være uheldige at det reg-
ner, bliver vi i våbenhuset. 
Menighedsrådet giver noget 
at drikke og kage. 
  
Vi ses. 
  
  
 
 

KRIMIGÅDE 
Af: Toke og Eske Hemmingsen, 
Klaus og Karina Bang og Maria M 
Hansen 
 
Det var en mørk og regnfuld 
aften.  Men på Lindegården 
oppe på loftet, sad Toke, 
som holdt en lille fest og 
elsker lego.  Eske, Tokes 
lillebror, der elsker sin mo-
bil. 
 Klaus, Eske og Tokes ven, 
der elsker traktorer.  Karina, 
der er Klauses storesøster og 
elsker chokolade.  Maria, der 
er alles ven og elsker Tivoli-
stænger.  Pludselig gik lyset 
ud og der lød et skrig, da 
lyset blev tændt igen lå  Ma-
ria på gulvet!. Man kunne se 
at hun var blevet slået hårdt i 
hovedet med et  legohus og 
lå nu død.  I hånden havde 
Maria en blyant og ved siden 
af hende lå et stykke  papir 
hvor der stod: TEDVAKE-
SER 

 
Hvem er morderen?? 
TOKE  ESKE  KLAUS                 
KARINA 
  
Kan i gætte hvem morderen 
er? 
I skal gætte det ved at bytte 
om på bogstaverne, i ordet 
TEDVAKESER. 
Det vil danne 3 ord hvor det 

sidste er et navn. 
  
Når I har gættet morderen, 
skal i skrive de 3 ord ned og 
aflevere dem med navn og 
adresse til Maria, eller hen-
des farmor Anne Hansen, 
som bor Helnæs Byvej 65 
inden 1. september og deltag 
i lodtrækningen om en præ-
mie. 

Hvem er morderen?? 
 

TOKE, ESKE,  KLAUS eller KARINA 

Hvalpesjov        Af  Klaus Bang 

Krimi med gåde - Et mord 
er begået            

                ? 
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DET SKER I AUGUST  Redaktion Helle Blume Andresen tlf. 63 73  70 09 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 
 
 

Gudstjenester 
6. august kl. 9.00 
13. august ingen 
20. august kl. 10.30 
27. august kl. 14.00 
(Familiegudstjeneste, se 
omtalen side 13) 
 
Menighedsrådets årlige 
udflugt den 23/8 2006 
Se omtalen med program 
side 7. 
 
Petanque  
hver tirsdag kl. 19.00. Grill-
aften første tirsdag i måne-
den. 
Menighedsrådmøde  
onsdag den 16 august i Be-
boerhuset kl. 19.30. Mødet 
er offentligt. 
 
Helnæs Jagtforening  
Afholder flugtskydning 
hos Jørgen Storm, Vester-
gaard. 
Følgende onsdage: 
2. august, 9. august, 16. au-
gust og 23. august.  
Alle dage kl. 18.30 
Helnæs Lokalhistoriske 
arkiv  
holder åbent 1. lørdag i hver 
måned kl. 9.30 -  11.30  
 
Galleri  
Helnæs Gl. Præstegaard 
Udstillingen: ”Sten, jord og 
tidsler.” Frede Troelsen og 
Birgitte Thorlacius. Slutter 
12. august.  
Åben hver lø. - sø kl. 12 - 
17.   
 

 

Galleri HG 
Oliemalerier fra Helnæs 
Fernisering 5. august kl. 14 
Åben lørdag - søndag  
kl. 12 - 17 
 
Galleri Bangholm 
Billeder af Solveig Refslund  
Åben hver lø. - sø. 12 - 17 
 
Helnæs Kultur- og Musik-
forening 
Lørdg den 12. august kl. 
20.00. 
Tangosange og Argentinsk 
musik ved Cada vez Más 
Entré: 100 kr. 
Helnæs Kultur- og Musik-
forening 
Lørdag den 26. august kl. 
20.00 
Jazzpianist og organist Chri-
stian Groll med sangerinde 
Entré: 75 kr. 
Familiegudstjeneste i Hel-
næs Kirke 
Søndag den 27. august kl. 
14.00 
Vi synger kendte og børne-
venlige salmer 
Bagefter tager vi madkurven 
med ud i det blå. 
Arr. Helnæs Menighedsråd 
Galleri  
Helnæs Gl. Præstegaard 
Udstilling med Susanne 
Christophersen Bille. 
Fernisering den 19. august 
kl. 14 
Åben hver lø. - sø kl. 12 - 
17.   
 
 
 

 

Det sker på  
campingpladsen: 
  
Legepladsen er åben for 
øens beboere og sommer-
husgæster. 
 
Langt de fleste arrangemen-
ter er gratis for alle gæster. I 
opfordres til at holde øje 
med opslagtavlerne. Her er 
nogle appetitvækkere: 
2/8 
Cirkus Fyr og Flamme  
workshops og forestillinger 
(Gratis for alle). 
   
5/8 Skydning med Bue og 
luftgevær   
Desuden: 
Besøg fra Sund & Bælt fra 
Kerteminde 
En lokal Boomerang-dag 
Løbende maleundervisning 
og "sten-sløjd", med støt-
tefra vores "plads-
kunstner" (gratis for alle). 
 

Sommerfest i  
Beboerforeningen 
19. august 
Beboerforeningen er i fuld 
gang med at arrangere øens 
store årlige sommerfest for 
hele familien. Festen, der 
bliver et væld af forskellige 
aktiviteter, afholdes på 
sportspladsen. Helstegt pat-
tegris bliver serveret gratis 
til alle og der kan købes fad-
øl og diverse drikkevarer. 
Det anbefales at bestille 
plads god tid i forvejen. Se 
omtalen i forrige nr. af HP 
samt opslaget på Pælen. 
 

GALLERI HG  

HROAR GOMSRUD 

STÆVNEVEJ 15, HELNÆS, 5631 

EBBERUP TLF. 24 48 60 96 

 Fra  5 august 2006 

 

OLIEMALERIER FRA 

HELNÆS 
 

Fernisering lørdag den  
5. august kl. 14.00 
Åben lørdag - søndag 
kl. 12 – 17 
 

ANDRE BILLEDER KAN SES 

HOS MALEREN PRIVAT 

Mandag - onsdag 14 - 22 Torsdag 10 - 23 
Fredag og lørdag 10 - 24 Søndag 10 - 21 



            HELNÆSPOSTEN   AUGUST 2006                    15    

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                                                            

 
Kopimaskine 
Kopimaskine til A3 og A4. 
Kan op- og nedfotografere. 
Kun 500,- 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 3819 
   
Rengøringshjælp søges           
en gang ugentligt.          
Hroar Gomsrud, Gammel-
gaard, tlf.  24 48 60 96 
 
 Store sten  
søges til opbygning af sten-
gærder (forventes pris på 
rødvinsniveau) samt Hæftet 
"De gamle gårde på Hel-
næs", udgivet af 
Boesamfundet,  købes.  
Henvendelse Eigil, Strand-
bakken 21 (4042 9388) 
 
 
Brænderundsav med rulle-
bord, til montering på trak-
tor, sælges for kr. 5.000. 
Henvendelse: Bangholm, 
Helnæs Byvej 15,  tlf. 
64771804." 
 
Dame til rengøring søges,  
f. eks. hver 14. dag - ca. 2 
timer. 
Jonna Greve Edlefsen 
Lindhovedvej 31. 

jg@odense.dk,  6471 1513 
bedst om aftenen. 
Møllevej 1, Assens 
 
Odder Barnevogn,  
Blå. Nypris 4500,- kr, sælges 
for 500,-kr 
Cykelholder til biltag.  
Plads til 3 cykler. 
100,- kr 
Kompostbeholdere 
(fejlkøb) 
Helt nyt – endnu ikke udpak-
ket – samlesæt i lærketræ til 
havekompost og 
Plastikbeholder til hushold-
ningskompost. Sælges for i 
alt 800,- kr. 
Ulla & Poul Dreisler 
Ryet 22, Helnæs 
64771272/64771372 

Årets vindere ved 
fugleskydning 2006 
Luftbøsse  
Under 12 år:  
1. Præmie: Stephanie Ras-
mussen 
2. Præmie: Martin Vinge 
Thuesen 
Over 12 år: 
1. Præmie: Ghita Dinell 
2. Præmie: Claus Skøtt 
Salongevær 
Damer 
1.Præmie: Tina Jensen 
2. Præmie: Ghita Dinell 
Herrer 
1. Præmie: Claus Skøtt 
2. Præmie: Hans Henrik 
Bech Hansen 
Vestre vinge: Palle Petersen 
Halen: Jørgen Christensen 
Hovedet: Jørgen Jørgensen 
Kroppen, og årets fuglekon-
ge: Oluf Rye 

75 år 
Lars Bang 
Helnæsgaard 
Onsdag den 9. august 2006 
Se interviewet med Lars 
Bang i HelnæsPosten nr. 3  

    
SUPERSUPERSUPERSUPER    SPAR SPAR SPAR SPAR IIII    ASSENSASSENSASSENSASSENS    
 
 
 
 
 

Kører varetur til Helnæs hver  
tirsdag og fredag formiddag 
 

 

 

 
Bestil varer dagen før på tlf. 

64 71 22 48 

FERIEHUS  
til leje 
Hus på Strandbakken - 
ca. 150 m fra vandet og 
med havudsigt - til leje 
til feriebrug. 
Max. 6 personer 
 
 

Henvendelse  
Helnæs Antik 

 

50 år 
Karl Åge Larsen  
Da jeg ikke kan løbe fra min 
alder holder jeg  
ÅBENT HUS 
26. august 2006 
Fra kl. 17.00 
I Helnæs Forsamlingshus. 

Under rubrikken Mærkedage  optager HelnæsPosten orien-

tering om kommende fødselsdage, jubilæer, bryllupper osv.  

-  og gerne med billeder.  
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FILM II 
Filmen KAMMERJUNKER VIG-
GO  MØDER JOMFRU KOLD-
SKÅL - kan ses på Helnæs Arkiv. 
 
 
 

HP+ 
Højskolens kunst-
kurser 
Den 30. juli tog Helnæs Høj-
skole afsked med endnu et 
hold elever, 46 i alt, fra et 14 
dages kunstkursus. Kurset 
har været meget hyggeligt 
og eleverne har været særde-
les arbejdsomme oplyser 
kursusleder Helle Andresen  
Det er en oplevelse for kur-
sisterne at opleve Helnæs 
gennem tegning og maling, 
og mange giver udtryk for at 
Helnæs er et rent paradis. 
Mange af kursisterne har 
tidligere været på dette som-
merkursus og for  en enkelt 
var dette ophold det 14.! 
Ved afslutningsfesten var 
der arrangeret en omfattende 
udstilling med elevernes 
arbejder. Deltagerne gav 
udtryk for deres begejstring 
for kurset ved at hylde lærer-
ne med gaver ved afrejsen. 
Lærere for dette hold var 
Gunner K. Hansen, Aleksan-
der Thieme, Peter Reichet, 
Birgitte Jørgensen og kur-
susleder Helle Andresen. 
 

Galleri HG indbyder 
til fernisering 
Galleri HG, Gammelgaard,  
indbyder til fernisering lør-
dag den 5. august kl. 14.00. 
Efter en periode med bille-
der fra især sit norske fædre-
land udstiller Hroar Gorms-
rud nyere og ældre billeder 
fra Helnæs. 
 

Thurø Kammerkor 
På en dejlig sommeraften 
fredag den 7. juli, blev der i 
gårdhaven på Helnæs 
Præstegaard holdt koncert 
med Thurø Kammerkor diri-
geret af Helge Baun Søren-
sen. Det var en særdeles 
smuk og stemningsfuld af-
ten , hvor sommeren blev 
bekræftet med smukke dan-
ske sommersange.   
 

KORT NYT 

 
 
 
 
 
 
FILM I 
Nyindspilningen af filmen  
FLUERNES HERRE skal fore-
gå ved Moesgaard. Alle hel-
næsboere medvirker som 
statister. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tror du ikke pastoren ville se  
anderledes på det med univer-
sets midte, hvis han boede 
herude?  
-Utvivlsomt, kære ven. 

EFTERTANKE 

STUDIETUR 
Under en spadseretur gennem 
Helnæs By har vore norske 
venner studeret arkitekturen:  
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- Se, her er en byggestil, vi liker 


