
I HP nr. 1 fra 2006 beskrives 
forsamlingshuset i en stor 
artikel som “øens naturlige 
omdrejningspunkt”. Dette 
emne er ved flere lejligheder 
i årets løb blevet diskuteret 
i lyset af de midler, der blev 
overdraget Forsamlingshuset 
fra Købmandsforeningen ved 
salget af forretningen. Sagen 
er nu aktuel igen. Fyens Stift-
stidende har, efter general-
forsamlingen i Forsamlings-
huset, beskrevet forholdene 
som en splittelse mellem to 
fløje på øen og forsamlings-
husets formand Janus Storm 
som en frustreret mand

FORSAMLINGSHUSET
Af Otto Arp 

Spørgsmålet er - skåret ind til 
benet - om dele af forsamlings-
huset skal renoveres inden der 
er udarbejdet en helhedsplan 
for forsamlingshuset. Begrun-
delsen for at vente med at fore-
tage sig noget, er naturligvis at 
undgå at der bliver udført ar-
bejder, som går imod en frem-
tidig endelig plan. 

I Fyens Stifttidenes artikel 
beskrives konflikten således: 
“Der er så at sige to fløje i 
diskussionen om det lille for-
samlingshus. Den ene fløj, 
med bestyrelsen, vil bevare 
huset som det er, men udskifte 
taget og i det hele taget friske 
huset op med løbende istand-
sættelse. Den anden fløj vil 
udvide huset og til det formål 
forsøge at få del i nogle af de 
EU-tilskud, som tilflyder land-
distrikterne.”

Janus Storm er imidlertid ikke 
enig i den udlægning, Fyens 
Stiftstidende, havde givet af 
samtalen med ham. Han mener 
stadig, at der fra bestyrelsen 
side er fuld tilslutning til den 
gruppe, som blev nedsat på 
generalforsamlingen og som 
skal arbejde videre med de 
langsigtede planer for forsam-
lingshuset. Gruppen fortsætter 
således sit arbejde og forventes 
at færdiggøre dette i løbet af et 
par måneder. Herefter forelig-

ger en samlet plan for forsam-
lingshusets istandsættelse og 
en argumenteret ansøgning til 
forskellige fonde om midler til 
en grundig og fornuftig istand-
sættelse/restaurering. Planen 
skal herefter præsenteres og 
godkendes på en ekstraordinær 
generalforsamling. 
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Splittelse om
forsamlingshuset?
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I FORBINDELSE MED de seneste større møder, forsamlingshusets 
generalforsamling og beboerforeningens borgermøde vedrørende 
landdistriktsråd, er der nedsat grupper, som vil kunne komme til 
at fungere som såkaldte parallelbestyrelser, hvis man ikke er meget 
opmærksom på den måde disse grupper etableres og på deres virk-
somhed, sammenholdt med foreningsdemokratiets funktionsmåde. 
Begrebet parallelbestyrelse blev lanceret på beboerforeningens 
borgermøde, men havde sit grundlag i den førstnævnte begivenhed. 
Hvorfor kan det være uheldigt med gruppers etablering? Fordi det 
kan være svært at holde styr på, hvem der har den egentlige indfly-
delse. Er det bestyrelserne eller de etablerede grupper? Fordi det kan 
være svært at vide, hvem tegner foreningen udadtil? Hvem har i den 
sidste ende ansvaret overfor udenforstående, hvis man ikke har et 
klart og fasttømret forhold mellem sådanne grupper og foreningsbe-
styrelserne, der har etableret dem? 
NÅR DER I STIFTSTIDENDE, som refereret i dette blad, tales om 
fløje og modsætningsforhold på Helnæs, er det præcist det, der vil 
opstå, hvis sådanne grupperinger arbejder som parallelbestyrelser. 
Desuden hvem vil bevare motivation og lyst til at tage det sure slæb 
i det daglige, mens andre blot kan melde sig til og fra i enkeltstående 
”store” opgaver. Det må være således, at de, der ønsker at have ind-
flydelse på foreningernes opgaver for det første bør være medlemmer, 
dernæst være villig til at modtage valg, hvis man bliver opfordret. 
Dermed kan de også være med til at styrke foreningernes indre liv og 
bestyrelsernes funktion, hvilket ikke er uvæsentligt. I helt bestemte 
sammenhænge kan der være grund til at formere arbejdsgrupper, eller 
samle folk til specifikke arbejder, således som Lars Bang beskriver 
det i sit indlæg på denne side. Men så må det også være klart, at der er 
tale om helt specifikke og tidsbegrænsede opgaver og at enhver i en 
sådan gruppe arbejder under ansvar overfor foreningens bestyrelse.
VENDER VI TILBAGE til de to nævnte begivenheder, kan vi af ar-
tiklen på forsiden forstå, at der nu er et meget afklaret forhold mellem 
forsamlingshusets bestyrelse og arbejdsgruppen vedrørende renove-
ring. Med hensyn til borgergruppen vedrørende landdistriktsråd blev 
”der enighed om, at en borgergruppe fint kunne forankres i Beboer-
foreningen, samtidig med at borgergruppens medlemmer refererede 
til alle beboere på Helnæs, og at Beboerforeningen i den sammen-
hæng ville medvirke til åbenhed om arbejdet og stå for indkaldelser 
til de nødvendige borgermøder og lignende”. (citat: HP nr. 12 side 6) 
Altså en forståelse af, at foreningslivet på Helnæs ikke har ændret 
sig ved denne organisering og at det fortsat er Beboerforeningen, der 
ved dens bestyrelse, er kontakten udadtil og kontakten udefra ind til 
Helnæs. Således som det har været denne forenings formål og bag-
grund for opståen.
HVIS DET I FREMTIDEN vil vise sig nødvendigt at koordinere 
foreningsarbejdet i evt. forhold til udefra kommende opgaver på an-
den måde, må det tages op i foreningerne og mellem disse. oa/pd
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Forsamlingshuset
Til juletræsfesten for sognets 
ældre i forsamlingshuset, kom 
jeg sådan offentlig til at udtale 
mig om en evt. renovering af 
forsamlingshuset.

Ind imellem har jeg hørt delte 
meninger om planen for det. 
Der er jo forskellige meninger 
om det projekt. Jeg har hørt 
rygter om, at der er forslag, 
der går ud på at udvide med 
nye bygninger. Inden den plan 
bliver ført ud i livet, så prøv at 
undersøge, hvor stor grunden 
er deromme. Hvis ikke, der de 
senere år er tinglyst en udvi-
delse, så vil det nok blive van-
skeligt at få plads til et større 
forsamlingshus.

I tidernes morgen gik skoven 
længere ind på begge sider, 
og da det er fredsskov, vil det 
nok være lidt vanskeligt at få 
lov til at rejse en bygning på 
fredet område. Som det er nu, 
var det med velvilje fra ejeren 
af skoven, at afstanden blev 
så stor. Senere må Skov- og 
Naturstyrelsen have accep-
teret, at sådan var det. Bliver 
der bygget, kommer der til at 
mangle en parkeringsplads. 
Så skal der købes jord på den 
anden side af vejen. Tænk på, 
hvad det vil koste.

Vi har et forsamlingshus. Pas 
på det - hold det ved lige. Det 
er stort nok til det, det skal 
bruges til. Selvfølgelig skal 
der nyt tag op, ellers bliver 
det hele ødelagt. Huset skal 
jo holdes ved lige. Så er vi 
nået til det økonomiske. Sal-
get af Brugsen gav en sum 
penge. Renoveringen er ikke 
så dyr, som nybyggeri, og da 
forsamlingshusets størrelse 
dækker behovet, vil det nok 
være forket at stifte en hel 
del gæld, der enten skal over-
lades til næste generation, el-
ler kan resultere i en tvangs-
auktion.

Så stopper jeg gamle mand 
op og lader tankerne gå til-
bage: For mange år siden, var 
jeg i bestyrelsen: Der stod 2 
gamle ubrugelige kakkelovne, 
samt en hel del andre ting, der 

skulle fornyes. Kassen var 
tom, vi ejede ikke en krone. 
Enten skulle det fornyes, eller 
forsamlingshuset skulle ned-
lægges. Vi var heldige, at vi 
havde den fornødne tillid fra 
aktionærerne, og havde frihed 
til at gøre, hvad vi mente var 
rigtig. Vi optog et mindre lån 
og gik i gang. Ingen kritik fra 
aktionærerne - tværtimod. De 
stod nærmest i kø for at hjælpe 
- uden beregning. Der blev 
kalket, malet, syet og hængt 
gardiner op, og stillet nyt var-
meanlæg op. Taget blev efter-
set, og det skulle behandles. 
Straks meldte der sig fire, som 
behandlede taget - og det blev 
tæt.

Sådan havde vi det på Helnæs 
i gamle dage. Vi kom hinan-
den ved. Forsamlingshuset var 
vi fælles om. Mange hjalp til 
- uden beregning. Derfor var 
det muligt at renovere det, til 
en overkommelig pris. Tænk 
over det.

Når jeg siger sådan, ved jeg 
godt, at moderne mennesker 
hastigt iler forbi mig og ser på 
mig og siger: Fortid. Det må 
de også godt. Men den gang 
mødte vi fra aktionærernes 
side en fantastisk tro på, og 
tillid til, at vi gjorde, hvad der 
var bedst for forsamlingshuset 
og dermed for beboerne på 
Helnæs.

Lars Bang
Helnæsgaard

Til Helnæsposten
Efter at have læst dette num-
mer (nr. 12) af Helnæsposten, 
er vi meget overrasket over 
ikke at være nævnt ved navn i 
jeres artikel index.

Vi har i gennem året bidraget 
med artikler til Helnæspo-
sten.

Vi har været ude og interviewe 
interessante mennesker, og 
brugt mange timer på at skrive 
og skaffe stof til artiklerne og 
konkurrencerne på børnesiden.

Et enkelt møde i præstegården 
har vi også deltaget i.

LÆSERBREVE
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En af det 21 århundredes 
mest indflydelsesrige tæn-
kere, den verdensberømte 
sociolog Zygmunt Bauman, 
nævner som en af sine vigtig-
ste inspirationskilder på det 
etiske område en dansker, 
som har tilknytning her til 
Vestfyn. Det er teologen K.E 
Løgstrup som var præst i 
Sandager-Holevad, og siden 
blev professor i teologi ved 
Århus universitet.

ETIK
Af Anders Lundbeck Rasmussen  

“Vi har altid noget af det andet 
menneskes liv i vores hånd”

Den etiske fordring

For omtrent 50 år siden, skrev 
Løgstrup sin første store bog. 
Den handlede om etik, altså 
om hvordan vi bør opføre os 
overfor hinanden og den hed: 
”Den etiske fordring.”

“Vi har altid noget af det andet 
menneskes liv i vores hånd”, 

siger Løgstrup i bogen. Det 
kan være så lidt som et andet 
menneskes stemning og hu-
mør vi har magt over. Og det 
kan være så meget som den 
indflydelse forældre har på 
deres børn. Og i grunden, si-
ger Løgstrup, ved vi godt, at 
den magt og indflydelse, vi 
har over et andet menneske, 
burde vi bruge til det menne-
skes bedste. Det er indbygget 
i den menneskelige tilværelse, 
at sådan er det. Sådan er vi 
skabt. Den etiske fordring om 
næstekærlighed er ikke først 
kommet ind i verden med Jesu 
forkyndelse. Den er givet med 
den måde verden er skabt på. 
I bogen argumenterer Løg-

strup for at livet i sig selv er 
etisk indrettet på den måde at 
det gode altid kommer før det 
onde. Han peger på nogle ting 
i den menneskelige tilværelse, 
som han mener bekræfter at 
det gode altid kommer først. 
F. eks kommer tillid før mis-
tillid. Tilværelsen er sådan 
indrettet, siger Løgstrup,  at 
vi som udgangspunkt ikke 
kan lade være med spontant 
at møde hinanden med tillid. 
For uden at mennesker har en 
grundlæggende tillid til hinan-
den kan et menneskeligt sam-
fund slet ikke fungere. Det lig-
ger næsten også i sproget. Først 
tillid. Så mis-tillid. Når nogen 
misbruger ens tillid. Men er 
det nu også vores erfaring, at 
det forholder sig sådan men-
nesker imellem, som Løgstrup 
siger? Møder vi ikke mindst 
ligeså ofte hinanden med for-
behold og skepsis – med frygt? 
– som med tillid?

Tillid i lokalsamfundet?

Zygmunt Bauman er inde på 
noget af det samme. Måske, 
siger han, havde Løgstrup ikke 
kunne tænke sådan som han 
gjorde, andre steder i verden 
end netop i et lille lokalsam-
fund som Sandager-Holevad, 
hvor folk kendte hinanden så 
godt, og derfor nærede en høj 
grad af tillid til hinanden. Det 
er ikke sikkert at det samme 
ville gøre sig gældende i New 
Yorks Ghettoer, i Paris´ for-
stæder eller i Københavns so-
cialt belastede kvarterer. Eller 
måske skyldes den tillid som 
Løgstrup mente var en del af 
livet selv i virkeligheden den 
kristne forkyndelse; at Jesu 
fordring om næstekærlighed 
havde lydt i Sandager og Ho-
levad kirker i århundreder og 
langsomt men sikkert påvirket 
menneskers måde at omgås på 
dér, sådan at der virkelig var 
blevet mere grund til at stole 
på hinanden?

Under alle omstændigheder 
er frygten et ligeså grundlæg-
gende et fænomen som tilli-
den. Verden er fyldt af mod-
sætninger. Den rummer både 
det gode og det onde. Tilliden 
og frygten.

Det som gør Løgstrup til noget 
særligt som tænker, det er hans 
opmærksomhed på det gode i 
livet og det glædelige i tilvæ-
relsen. Til dem der hele tiden 
anklagende spørger, hvor det 
onde kommer fra, hvis Gud 
er god, skriver Løgstrup, at 
de engang imellem burde re-
degøre for, hvor alt det gode 
og glædelige i tilværelsen dog 
kommer fra. Det gode er åben-
bart en selvfølgelighed. Det 
anfægter ikke på samme måde 
som det onde. Men verden er 
alligevel mere modsætnings-
fyldt end Løgstrup vil være 
ved. Og fordringen om næ-
stekærlighed er kommet ind i 

verden med Jesu forkyndelse. 
Fordringen om at tage vare på 
næstens liv er ikke noget som 
er givet med tilværelsen selv. 
Og derfor er det heller ikke 
noget som vi kan sige os selv, 
eller som det er muligt at gøre 
sig færdig med. Og vi er nødt 
til, at høre fordringen om at 
tage vare på hinanden igen og 
igen og igen.

Håber på at dette er en for-
glemmelse der vil blive rettet.

Mange hilsner 
Karina Bang og 
Maria M. Hansen.

Redaktionens svar:
Vi skal beklage, at I føler jer 
overset. Det er absolut ikke 
meningen, idet HelnæsPosten 
sætter stor pris på jeres arbej-
de. Vi ønsker hermed at nævne 
alle, der har bidraget. Udover 
årets to redaktører Anne Han-
sen og Charlotte Foss Madsen 
har hovedkræfterne så abso-
lut været Maria M. Hansen 
og Karina Bang. Tak skal I 
have. Desuden har Kristine 
deltaget. Rebekka har kree-
ret tegneserie sammen med 
Emma og det har Klaus også. 
Og endelig har Julie, Toke og 
Eske også bidraget. Tak til jer 
alle og velmødt i 2007.

Efterlysning!
I forbindelse med forsam-
lingshusets 100 års jubilæum 
d. 22. maj 2007, efterlyses bil-
leder og historier fra forsam-
lingshuset.

Bestyrelsen i forsamlingshu-
set har i samarbejde med Hel-
næs Posten besluttet at lave et 
jubilæumshæfte med billeder 
og historier fra forsamlings-
huset.

Alt har interesse især bille-
der indefra da der ikke findes 
mange billeder fra hvordan 
huset tidligere har været ind-
rettet.

Historierne behøver ikke kun 
have historisk værdi, men 
også gerne en historie om en 
god oplevelse du/I har haft i 
huset.

Billeder og historier kan af-
leveres enten på HelnæsPo-
sten eller hos formand Janus 
Storm.  

PASTORENS KLUMME

“
Det gode er åben-
bart en selvfølgelig-
hed. Det anfægter 
ikke på samme 
måde som det onde.

”
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Assens Trælast

Sdr. Ringvej 25 · tlf. 6471 3600
www.stark.dk/assens

Vidste du…
…at der kan købes 10 

forskellige kvalitetsvine 
fra Lögismose på 

»MEJERIET«

åbent alle lørdage
mellem 14-17.
Er du i bekneb 

udenfor åbningstid
 ringer du på 
tlf. 6477 1485

– så finder vi ud af det!

LANDDISTRIKTSRÅD
Af Otto Arp og Poul Dreisler 

Der er for langt mellem politi-
kere og borgere – siges der.
Præmissen for alt dette er, at 
det nye byråd med 29 medlem-
mer i den nye store kommune 
skaber en for stor afstand til 
lokalbefolkningen i landdi-
strikterne, (dvs. områderne 
udenfor Assens by, Glams-
bjerg, Hårby, Årup etc.). 
Derfor er det nødvendigt at 
etablere borgergrupper i lokal-
områderne, der skal udpege et 
medlem til et landdistriktsråd, 
som skal organiseres som en 
forening med en bestyrelse, 
vedtægter, kontingent og hvor 
den kommunalt ansatte land-
distriktskoordinator skal fun-
gere som sekretær. Alle øv-
rige interesserede er desuden 
velkomne til at melde sig ind. 
Foreningen skal udpege to 
medlemmer til det 33 mands 
store Udviklingsråd, der er 
etableret som rådgivende or-
gan for det politisk nedsatte 
Udviklingsudvalg under byrå-
det. Ja, det er indviklet.

Veltilrettelagt proces over 
et år

Der har gennem det seneste 
årstid været gennemført en 
række møder, der blev igang-

sat med et stormøde i Glams-
bjerg, efterfulgt af 12 lokale 
møder og sidst et stormøde 
i Køng med ca. 60 deltagere. 
(Heraf 8 fra Helnæs ud af 250 
beboere). Alt dette for at få 
græsrødder og ildsjæle ud af 
busken og melde sig til det 
fremtidige arbejde, der ifølge 
referatet fra mødet i Køng kan 
bestå i forsamlingshusprojek-
ter, bladudgivelser, udarbej-
delse af landsbyplaner – her-
under større projekter på tværs 
af lokalområderne m.m.

Det er forkert tænkt

Spørgsmålet er, om ikke alt 
dette er grebet forkert an. Det 
er vores tese, at denne struk-
turering modvirker hensigten 
– at skabe udvikling. Borgme-
ster Finn Brunse fortalte stolt 
på mødet i Køng at Kristeligt 
Dagblad kunne fortælle om 
alt, hvad man havde formået 
i Jordløse, og at det var den 
slags fyrtårne, man behøvede 
flere af. Til mødet i Ebberup 
havde man specielt invite-
ret folk med fra Helnæs, der 
skulle fortælle om, hvad der 
var baggrund for alt det man 
havde gang i på dette afsides 
sted. Her kan også henvises 
til kronik i FS den 29. okto-
ber af Britta Schall Holberg 
om ”Halvøen, der ikke ville 

dø”. Det interessante ved 
disse og sikkert mange andre 
eksempler på initiativer er, at 
de er opstået og lever videre 
uden overordnede foreninger 
og råd etc. I HelnæsPosten 
skrev vi efter mødet i Køng, 
at ”bestræbelser på at skabe 
mere eller mindre bureau-
kratiske organer for at sætte 
livet i system støttes ikke af 
øens befolkning. Initiativer 
skal sættes i værk uden filter 
og bureaukrati. Vi tror, at de 
mere uregulerede og spontane 
initiativer ofte vil udkrystalli-
sere sig i nok så spændende og 
oplevelsesrige projekter.” Og 
vi tilføjede ”Økonomisk støtte 
fra den kommunale kasse er 
ikke afgørende, selvom der ef-
ter vor mening er megen kom-
munal fornuft i at støtte mange 
af de initiativer og projekter, 
der igangsættes på Helnæs”.

Kan have modsat effekt af det 
ønskede

Vi vil gå så langt som til at 
mene, at initiativet, således 
som det nu har været lagt frem 
så ofte og så bastant plan-
lagt, har den modsatte effekt 
af det tiltænkte. Det svækker 
lokale interessers motivation 
og muligheder for at få fokus 
på netop deres spørgsmål. Når 
vi i indledningen citerede ind-

kaldelsen til møderne rundt 
om i kommunerne, hvor der 
spurgtes ”Skal politikerne/EU 
styre udviklingen i jeres lokal-
samfund – eller kan I selv??” 
og ”Er I parat til at samar-
bejde med hinanden, andre 
lokalsamfund og storkommu-
nen??” Kan vi svare ja til det 
hele. Vi kan svare ja til, at det 
er politikerne, der skal styre 
udviklingen, det er de valgt til, 

vi har selv stemt på dem til det 
formål. Vi kan også selv, men 
kun til en vis grænse. EU skal 
styre i det omfang, der er sat 
penge af til bestemte formål 
og selvfølgelig er vi altid pa-
rate til at samarbejde – spørgs-
målet er blot, om hvad. Det er 
slet ikke disse spørgsmål, der 

Landdistriktsråd – hvad skal vi med det?
De af os, der har interesse for det lokalområde, vi bor i, har gennem mere end et årstid fulgt en vel tilrettelagt proces, der har søgt 
at engagere landdistrikternes befolkning i at ”være med til at præge udviklingen i den nye storkommune Assens”. Der er blevet 
inviteret til lokale møder med spørgsmålene: ”Skal politikerne/EU styre udviklingen i jeres lokalsamfund – eller kan I selv?” og ”Er 
I parat til at samarbejde med hinanden, andre lokalsamfund og storkommunen?” Der berettes om støtteordninger og puljer og der 
nævnes en række mulige projekter man kan få indflydelse på og økonomisk støtte til

“
“Borgerinddragelse 
skabes ikke ved 
strukturer, men er 
en væsentlig del af 
forvaltningskulturen”.

”
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Kører varetur til Helnæs 
hver tirsdag og fredag formiddag
Bestil varer dagen før på tlf. 64 71 22 48

ASSENS

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

er problemet. Problemet er 
snarere om politikerne behø-
ver at engagere sig i landdi-
strikternes problemstillinger 
med det system, der er på vej 
til at blive bygget op. Vil et 
system af landdistriktsråd, 
forening, bestyrelse og repræ-
sentation i udviklingsråd ikke 
blive en legitimerende vareta-
gelse af de lokale interesser, 
og dermed det tilstrækkelige 
forum for politisk interesse. (I 
øvrigt kan det undre, at der i 
udviklingsrådet er sat pladser 
af til både erhverv, landbrug 
og landdistriktsinteresser. 
Landbrug er dog også erhverv, 
men ikke byerhverv, men så 
er landbruget i det mindste en 
del af landdistriktspolitikken 
eller bør være det. Når man i 
de næste 6 år har udformet et 
EU-program med mange mia. 
EURO, så er det faktisk udtryk 
for en begyndende omlægning 
af landbrugsproduktionstøtten 

til landdistriktsstøtte i bred 
betydning). 

Hvad skal man så? 

Man skal simpelthen arbejde 
offensivt, rådgivende og støt-
tende fra forvaltningens side. 
Landdistriktskoordinatoren, 
Anja Knudsen, bør ikke bruge 
sit engagement og krudt på, at 
skrive dagsordner og referater 
af landdistriktsrådsforenin-
gens møder og aktiviteter og 
være papirskubber fra den ene 
til den anden i det system. Hun 
skal bevæge sig udenfor kom-
munen, rundt i såvel indland 
som udland og hente inspira-
tion, sørge for at spændende 
mennesker hentes ind med nye 
idéer og støtte de spirende ini-
tiativer, der opstår. Indkalde 
til temadiskussioner og være 
den, der hjælper til at knytte 
bånd og skabe netværk mel-
lem de, der finder sammen i 
fælles interesser om emner, de 

sammen i netværket ønsker at 
udvikle. Assens Kommune har 
i meget høj grad brug for at se 
ud over sine grænser og se ef-
ter nye veje. Sukkerfabrikkens 
lukning er et sikkert tegn på, 
at nye tider er på vej – også her 
- og det skal vi hurtigst muligt 
forstå at udnytte til gavn for 
alle. Det er ud af en sådan for-
ståelse, der opstår ”ildsjæle” 
og ”græsrødder” – ikke ved 
opslidende foreningsdannel-
ser, hvor deltagerne ikke har 
noget at forenes om – andet end 
bøvlet med at etablere forenin-
gen. Tænk hvad den øvelse har 
krævet af energi og ressourcer, 
der kunne have været brugt til 
noget andet og bedre. 

Borgerinddragelse – en del af 
forvaltningskulturen

Politikernes rolle er at drøfte 
med borgere og forvaltning, 
hvordan man ønsker borger-
inddragelsen skal ske. Det 

skal være noget, der skal kom-
me indefra, fra forvaltningen, 
som en del af den kultur, man 
vil fremme i de nye tider. Når 
der så er brug for de større be-
slutninger, så skal politikerne 
selvfølgelig på banen. Det er 
de valgt til og har som forplig-
telse. Vi er overbeviste om, at 
når landdistriktspolitik hand-
ler om beskæftigelse, erhverv 
og bosætning i landdistrikter-
ne, så er det politikere, vi skal 
tale med, når betingelserne for 
udviklingen er (som på Hel-
næs bl.a.) flere dagplejeplad-
ser, støtte til bredbåndstekno-
logi, en lokalplan, der både 
forhindrer salg af boliger kun 
til sommerbrug og samtidig er 
smidigere for de fastboende, 
der ønsker at bygge hus til 
pensionisttilværelsen, blot for 
at nævne det mest aktuelle og 
presserende. 

Vi kan ikke forhindre et råd og 
en forening, men vi kan appel-
lere til, at den ikke tager res-
sourcer fra forvaltningen eller 
legitimere politisk dovenskab 
eller gør anden skade. De der 
evt. vil foretrække at stå uden-
for, har desuden den forvent-
ning, at de har samme ret og 
adgang, som en evt. forening, 
til kommunal service og poli-
tisk bevågenhed, når det hand-
ler om landdistriktspolitiske 
initiativer i lokalområdet.
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Juletraditionen 3.  
søndag i advent udvikler sig. 
Flere og flere boder og udstil-
linger dukker op. Opmærk-
somheden og tilstrømningen 
stiger tilsvarende.

JUL 2006
Af Poul Dreisler 

Ingen jul på Helnæs uden den 
traditionelle festdag. Et stigen-
de udbud af julegaver og andre 
varer tilknyttet julen tilbydes 
et stigende antal gæster. Man 
kører rundt i egen bil, går el-
ler lader sig transportere i Cal-
les rutebil, der er udsmykket 
som julebus og med julemand 
Calle ved rattet. Programmet 
lover, at man ved at besøge 
Helnæs ikke alene kan opleve 
julehygge på hele øen, men 
også, at man kan få en helt an-
derledes dag – væk fra byens 
overfyldte forretninger, ud af 
besøget. Hvorvidt forskellen 
mellem Helnæs og byens over-
fyldte forretninger nu er så 
stor denne dag, er tvivlsomt. 
Men noget andet kan man få at 
se her. Der er boder, hvor der 
sælges alskens ting til jul. Der 
er forretninger med gaveideer, 
boder med pølser, kaffe og 
andet til halsen, udstillinger 
af malerier og andet kreativt 
arbejde til beskuelse og køb. 
Der er optræden og underhold-
ning. Hvis man tænkte sig den 
tanke, at det hele var samlet et 
sted, ville det ligne et mellem-
stort marked, som vi kender 
dem fra vore ferier under syd-
ligere himmelstrøg. Nu er alt 
dog strakt ud langs de gader 
og veje vi har, fra møllen til 
stranden og rundt om Ryet. Og 
man skal ikke gå mange skridt 
fra sted til sted. 

Antallet af udbydere vokser

I programmet er opregnet i alt 
15 aktører. De fleste har været 
med alle årene og nye er kom-
met til og enkelte er hoppet af 
igen. Går man rundt, opda-
ger man at der i år er mange 
flere end de, der er nævnt i 
programmet. Et skilt inviterer 
indenfor, for at se på drejede 
træfade og andre trædrejerier, 
et nyt maleriudstillingslokale 

er etableret i de gamle sme-
diebygninger overfor brug-
sen, hvor lokalet er udstyret 
med gamle maskiner og andet 
fra smedien. Gennem porten 
til et af de programsatte gal-
lerier er opstillet en bod med 
alt i udstyr til udsmykning af 
hjemmet til jul. Sådan over-
raskes man af den kreativitet, 
der enten udfoldes af folk 
på stedet eller af lokale, der 
har inviteret kreative venner 
og familie til den ene dag at 
medvirke til mangfoldighe-
den på Helnæs. 

Hvad kunne man se og høre 
i år?

Det er umuligt at nå det hele 
på den eftermiddag, der reelt 
er til det hele. TV2FYN var 
på pletten, hvilket vidner om 
at ryet om Helnæs’ kreative 
og dynamiske liv også er nået 
dertil. Her fik man dagen efter 
ved at se udsendelsen et ind-
blik i nyhedsprioriteringens 
ubønhørlighed, idet det til-
syneladende lange program, 
optagelsestiden lagde op til, 
blot blev til nogle meget korte 
indslag med forklaring på, 
hvordan det dog er muligt at 
lave alt dette på dette sted med 
kun 250 indbyggere plus et par 
glimt af nogle af løjerne og så 
ellers en kort snak med Calle 
i bussen – og det var så det. 
Men dog nok til at der ganske 

givet er skabt grundlag for en 
endnu større interesse næste 
år. Til 10 års jubilæet. Helnæs-
Postens udsendte nåede – på 
cykel – at komme rundt til det 
meste. 

Møllen

Møllen havde et stort program 
både kl. 11, 13 og 15. Det var 
dog kl. 15, der virkelig var 
fuldt hus. Udover at skyde med 
gigantslangebøsse (konstru-
eret efter middelalderens bli-
der (stenkastningsapparater)), 
kunne man få varmen ved den 
herlige hønsekødssuppe, der 
var kogt over bål. I festloka-
lerne bød Jakob velkommen 
til et show, der indledtes med 
Helnæsbørnenes julestykke 
”De vise mænd fra Østerland” 
kreeret og instrueret af Anne 
Hansen. Et fantastisk udstyrs-
stykke med flotte kostumer og 
dygtige spillere, der får gruen 
omkring Kong Herodes og 
Jesu fødsel til at fremstå meget 
dramatisk. Flot og engageret 
gennemført. Pia sang, som vi 
ved hun kan, akkompagneret 
af Erik Sørensen, hvorefter 
Jakob fortalte om nisserne i 
Møllen som oplæg til Rebec-
ca, Signe og Idas syngespil 
om det at bo i det fri og deres 
oplevelse af at krybe i ly i møl-
len. Moralen i stykket er, iflg. 
Jakob, at man skal dyrke fri-
luftsliv og tro på nisser. 

Campingpladsen

Inden dette tableau havde vi 
været inde hos Ejgil på Cam-
pingpladsen. En pølse gled ned 
på vej ind, og inde i butikken, 
der var gjort rummelig, var en 
række aktiviteter i gang. Sno-
ning af bånd, pilefletning og 
ved et bord var en ældre herre 
ivrigt beskæftiget med at hjæl-
pe børn med at kolorere nis-
sefigurer på store papstykker. 
Det var ”Uwe Berlin” alias 
Uwe Marschall, der var i gang. 
Han har været gæst på Helnæs 
de sidste 10 år og før den tid 
13 år på Gals Klint. Han talte 
et fint dansk og forklarede, 
at han havde levet i mange år 
som steward på verdenshavene 
men var gået i land og havde 
slået sig ned i Berlin som køb-
mand, hvor farver var en del 
af hans varesortiment, derfor 
hans interesse og kendskab til 
det børnene nu arbejdede med. 
Han var også om sommeren 
med til at aktivere børnene 
på campingpladsen og nød at 
være her. Spadsereturene, na-
turen, stranden især og luften 
på Helnæs holdt han meget af.

Og alt det andet

Vi nåede det meste af alt det 
andet, og der var folk alle ste-
der. Caféen hos Munnie og 
Palle er udvidet med spiritus-
bevilling, men det var kaffe 

Advent på Helnæs – for 9. gang

Der var gang i salget under Advent på Helnæs
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og tærte, der blev konsumeret 
den dag og kigget på billeder. 
Overfor havde Bente Han-
sen fra Hårby slået sig ned i 
garagen hos familien med et 
stort udvalg af ting til juleud-
smykning. En amatørmaler, 
Per Sjøgren, fra Vanløse hav-
de indtaget smedjen med en 
række malerier og akvareller. 
Det var hans udstillingsdebut. 
Højskolen er altid et besøg 
værd. Elevernes udstilling af 
malerier, fotografier og histo-
rier frembragt i skriveværkste-
det er spændende.
Og man kan blive ved … Der 
er virkelig meget at se på. Og 
høre på. 

Kirkekoncert og suppe 

Traditionen tro medvirker me-
nighedsrådet med at arrangere 
koncert i kirken med efterføl-
gende suppe i forsamlingshu-
set. I år havde man inviteret 
Gospel Koret Joyful Voice fra 
Odense, som sang af hjertens 
lyst for en fyldt Helnæs Kirke 
og suppen i det ligeledes fyldte 
forsamlingshus var en veder-
kvægende afslutning på endnu 
en 3. søndag i Advent på Hel-
næs. Og vi kan med de mange 
besøgende blot konstatere, at 
også denne dag er Helnæs et 
besøg værd. 

MURERFIRMA GUNNAR PEDERSEN

HANS PEDERSEN
SNAVEN 11 · 5631 EBBERUP

TLF. 6474 1199
FAX 6474 1188
MOBIL: 2074 1699

Aut. kloakmester

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak
Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

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

Palle Hermansen, Stævnevej 
9, fyldte 50 år Nytårsaftens-
dag

Der var rund fødselsdag i 
Dalgården den 31. decem-
ber. Palle rundede det skarpe 
hjørne, han blev 50. Alle, der 
kender Palle, ved, at han er i 
gang hver dag fra morgen til 
aften.  Udover arbejdet som 
lektor på Odense Teknikum, 
der nu er en del af Syddansk 
Universitet, slider Palle med 
den fortsatte ud- og opbyg-
ning af Dalgården. Er sam-
men med Munnie en travl 
café-ejer, foruden han tager 
sig tid til at være med i Be-
boerforeningens bestyrelse, 
i HelnæsPosten, som teknisk 
direktør, intet mindre, revisor 

i Kultur- og Musikforeningen 
på Helnæs, går på jagt osv. 
Han kan ikke sige nej, når 
han bliver spurgt om at give 
en hånd med. 
Palle er født i Odense, i Lind-
ved-området og før Helnæs 
– tiden (1998) har han levet 
hele sit liv i og omkring Oden-
se. Udlært som elektriker i 
sin fars installatørforretning 
og før håndens arbejde rig-
tigt blev vane, startede han på 
Teknikum, hvor han uddanne-
de sig til svagstrømsingeniør. 
Efter nogle år i private virk-
somheder kom han tilbage til 
læreanstalten og underviser nu 
i computerteknologi o.lign.

Palle er kendt som et uhyre 
hjælpsomt menneske, han er 

fredsommeligheden selv, et 
sødt menneske, men ikke tand-
løs og uden holdninger. siger 
hans hustru gennem mange 
år, Munnie, og tilføjer, at han 
er alvidende og medgørlig, og 
ikke nem at løbe om hjørner 
med og så er han en god far for 
sine børn. Han er desuden en 
fabelagtig god kok, der gerne 
står for det kulinariske ved de 
fester ægteparret holder af at 
inviterer til. 

Palle arbejder i sin fritid med 
sit livs projekt, at fuldende 
Dalgården til en bygning, der 
er bygget, som gårdene blev 
bygget, før verden gik af lave.

pd

Et 
forsinket 
tillykke 
med det 
skarpe 
hjørne
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Lars og Martin Ellebæk fort-
sætter deres  
beskrivelse af cykelturen 
fra nr. 12. De er nu nået til 
Amsterdam

DAGBOG
Af Lars Ellebæk 

I Amsterdam blev vi en 2-3 
dage. Byen med alle dens ka-
naler interesserede os ikke 
særligt, og vi befandt os ikke 
rigtigt vel i den. Befolkningen 
forekom os utilgængelig og 
nærmest uvenlig; medvirken-
de til at vi fik dette indtryk, 
var vel nok, at det hollandske 
talesprog var nærmest uforstå-
eligt for os. Derimod kunne 
vi så nogenlunde læse de hol-
landske aviser, i hvert fald så 
vi forstod hovedindholdet af 
artiklerne. Men som sagt var 
det os ikke muligt at komne 
på talefod med dem. Talte vi 
tysk, så enten ville eller kunne 
de ikke forstå det, og dansk 
heller ikke. Et lille træk i så 
henseende erindrer jeg endnu. 
Det var lige i jordbærtiden, vi 
var der, og i butikkerne lå de 
skønneste jordbær, som natur-
ligvis fristede os, men sagde 
vi, at vi gerne ville købe 1 
pund Erdbeer, så enten ville 
de eller kunne de ikke forstå 
os, trods det hollandske navn 
dog ligger det tyske så nær 
som Erdbeeren eller noget lig-
nende. Og som et træk, der il-
lustrerer deres - ja jeg kalder 
det uvenlighed - vil jeg nævne, 
at vi adskillige spisesteder bad 
om jordbær og fløde dertil - 
begge dele havde de i fortrin-
lige kvaliteter - men desuagtet 
var det os ikke muligt at gøre 
dem begribeligt, hvad det var, 
vi ønskede. Og da vi nu havde 
sat os i hovedet, at vi ville 
have jordbær med fløde, på 
dansk maner, endte det med, 
et vi selv købte begge dele 
og derefter på at spisested fik 
dem til at låne os dybe tal-
lerkener samt skeer. Et andet 

lille træk fra vor fouragering 
er endnu i min erindring. For-
holdet var jo det, at vi så vidt 
muligt holdt os selv med tør 
kost, som vi så spiste i vej-
grøfter eller lignende steder. 
Undervejs var vi flere steder 
kommet forbi butikker, hvor 
der var udstillet fine kogte 
rejer, og vi lod os så friste til 
at købe en pose, som Martin 
stak i lommen til senere brug. 
Uheldigvis glemte vi dem, 
så der gik en dag over, før vi 
skulle til at delikatere os med 
dem, men ak og ve, da Mar-
tin trak dem frem fra lommen, 
så stank de så forfærdeligt, at 
de ikke var til at komme nær, 
de gav os nærmest kvalmefor-
nemmelse, og værre var det, at 
Martins lomme stank af dem, 
så det - trods grundig vask - 
ikke i flere dage var muligt at 
benytte den. Et held var det jo 
nok, at vi ikke var kommet til 
at spise af rejerne.

Vi så os lidt rundt i Amster-
dam, og vi nåede også til Zoon-
dam, hvor vi beså det, der er 
tilbage af det skibsværft, hvor 
Peter den Store efter historien 
lærte lidt skibsbyggeri.

Fra Amsterdam gik turen vi-
dere over den belgiske grænse 
til Antwerpen, som allerede 
dengang var en mægtig han-
dels- og søfartsby. Derfra 
skulle vi have cyklet til Brys-
sel, men nu havde vi set nok 
af kanaler og broer, så vi tog 
toget fra Antwerpen til Brys-
sel, hvor vi slog os ned nogle 
dage, for vi fandt, at denne 
by var særlig interessant og i 
flere henseender imponerende 
- for mig som Jurist var ikke 

mindst det kolossale Justitspa-
lads imponerende. Byen var 
tilmed usædvanlig levende, 
så vi befandt os godt der. Men 
dertil kom en speciel ting, som 
interesserede Martin ganske 
særligt, og det var de store, 
kraftige Belgierheste, som i 
stor udstrækning blev benyttet 
i byens trafik, og så den måde, 
hvorpå de var spændt for de 
enorme karosser, de trak, og 
hvor de var spændt således 
for, at de ikke gik ved siden af 
hinanden, men i gåsegang, og 
sindigt og roligt, selv når de 
skulle sætte de tunge karosser 
i gang, ved hvilken lejlighed 
de ofte måtte trække, så de 
lå hen ad jorden, men trods 
dette uden at de gav udtryk 
for nogen uro eller nervøsitet. 
På Martins anmodning satte 
vi os i forbindelse med et par 
hestehandlere for at blive ori-
enteret om de priser, der blev 
forlangt for sådanne heste; de 
var ret dyre, for allerede på det 
tidspunkt var disse heste efter-
spurgt fra flere lande. Gennem 
den ene hestehandler fik vi an-
visning på et stutteri, hvor der 
gik dejlige plage.

Men vi skulle jo videre, så en 
dag startede vi ad landevejen 
til Loewen (Louvain), hvor li-
vet var præget af studenterne, 
og derfra videre til Liège, som 
gjorde et stærkt indtryk på os, 
fordi vi syntes, at den så så 
trist og snavset ud - det var jo 
en udpræget kulmine- og fa-
briksby. Men et andet billede 
fra vor cykletur fra Bryssel 
og dertil har åbenbart gjort 
indtryk på mig, og det var de 
karavaner, vi undervejs mødte 
af mægtige belæssede 2-hjuls 

kærrer med 2-3 enorme Bel-
gierheste foran i gåsegang, 
hvor kun den ene var spændt 
imellem to træskagler, der var 
så svære som bjælker, medens 
de to heste, som gik foran he-
sten ved kærren, kun var løse-
ligt forbundne med denne, og 
kusken, som gik ved siden af 
hesten, styrede hele forspan-
det med pisken, formentlig må 
han vel have haft en tømme 
på dem, men den erindrer jeg 
ikke at have set.

Fra Liège startede vi mod den 
belgisk-tyske grænse, hvor vi 
fik lov at passere med cyklerne 
uden pas, uden bevis for at vi 
havde haft cyklerne med ind 
i Belgien, uden overhovedet 
nogen legitimation. Vejen fra 
grænsen til Aachen løb gen-
nem et smukt idyllisk bjærg-
landskab, og da vi nærmede 
os Aachen, skrånede vejen 
så stærkt nedad, at vi måtte 
bruge vore frihjulsbremser 
stærkt for ikke at få for stærk 
fart. Følgen heraf var da også, 
at mit frihjul var fuldstændig 
opslidt, da vi nåede Aachen, 
så jeg måtte have det fornyet, 
men det lod sig let gøre, for 
der var cyklereparatører nok. 
Dette var forøvrigt den eneste 
reparation, vi havde undervejs, 
og på hele cykleturen havde vi 
haft smukt vejr — alene med 
undtagelse af tordenbygen ved 
Rendsburg.

I Aachen besluttede vi os til at 
afslutte cykleturen der, og vi 
sendte vore cykler hjem. Med-
virkende til denne bestemmel-
se var, et vi fik lyst til at be-
søge Harzen. Fra Aachen tog 
vi så toget ad Halberstadt til.

Denne togrejse foretog vi på 
noget, der kaldtes 4. klasse. 
En sådan klasse fandtes ikke i 
de hurtige tog, men vi skulle 
jo ikke være fremme til nogen 
bestemt tid, så farten betød 
mindre for os. Det afgørende 
for os var, at den var billig. 
Særlig bekvemt var det ikke. 
4. klasses vogne må nærmest 
sammenlignes med de gods-
vogne, hvori heste endnu i dag 
befordres med toget. Vindu-
erne var få og sad højt oppe, 
så vi kun kunne se ud af dem, 
når vi stod op lige inden for 

Cykeltur sommeren 1904
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dem. Men der var tilsvarende 
åbne luger. Bænke var der kun 
lidt af, og de var fasttømrede 
brædder langs en del at vog-
nens ydersider. Følgen var, at 
kun et fåtal af passagererne 
kunne finde plads på disse, 
men man satte eller lagde sig 
på gulvet, det var der ingen, 
som sagde noget til. Omsider 
nåede vi da frem til Harzen, 
hvor vi stod ud på en tilfæl-
dig station. Derfra begav vi os 
på fodtur i det kønne bjærg-
landskab. Vor bagage var jo 
minimal, så den bar vi let på 
ryggen, og vi overnattede så 
på nogle af de hyggelige gæst-
giverier, som fandtes derude. 
Vejret var dejligt sommervejr, 
og særlig husker jeg vor tur 
op på Bloksbjærg, for den gik 
ad veje og stier gennem præg-
tige granskove, og selvfølgelig 
skulle vi op på selve toppen 
og nyde udsigten derfra. Efter 
nogle dages ophold derude, tog 
vi toget til Hamborg, ligeledes 
på 4. klasse. Det var om nat-
ten, så vi smed os på gulvet, og 
det gik også meget godt, ind-
til vi kom Hamborg nærmere, 
for da vrimlede det ved hver 
station ind med koner, som 
skulle til torvs i Hamborg, og 
hver af dem var belæsset med 
en mægtig rygkurv, hvori de 
transporterede de varer, hvor-
med de skulle til torvs - det 
var både grøntsager, fjerkræ 
og kaniner. Disse kurve ville 
konerne naturligvis lettes for 
og stille fra sig på vognens 
gulv. Pladsen dér var imidler-
tid optaget af os passagerer, 
som lå og sov. Dog, konerne 
var handlekraftige folk, som 
ikke gav op, men skaffede sig 
plads til kurvene ved at ruske 
i og sparke til os sovende, så 
vi skulle nok vågne og komme 
til at rykke tilside. Klokken 
var da blevet 4-5 om morge-
nen, så det var helt oplivende 
for os, dette indtryk af landets 
opvågnen, ligesom det var in-
teressant at se det vågnende liv 
i storstaden Hamborg.

Derfra tog vi, så toget ad As-
sens til, hvortil vi ankom ved 
godt helbred og friskt humør 
— men mor korsede sig, da 
hun så, hvor derangeret vi var 
blevet i tøjet, og hvor afpillede 
vi var blevet i huldet.

Helnæs Børnekor
På Helnæs er der fremskredne 
planer om at oprette et børne-
kor.

Har du lyst til at synge i He-
næs Børnekor og går du i 0. 
– 6. klasse så kan du tilmeld 
dig nu.

Koret er så heldige, at Char-
lotte Foss Madsen har sagt ja 
til at lede koret.

Det forventes at koret vil øve 
hver lørdag formiddag.

Hvis du er interesseret så ring 
og hør nærmere hos Emma 
Nissen telf.  64792040 Ka-
trine Storm telf. 64 77 14 10 
eller Mathias Bune  på telf. 63 
73 70 73

Arkivnyt
I 2007 vil Helnæs Lokalhisto-
riske Arkiv lave en udstilling 
om 1950erne.

I den forbindelse vil vi gerne 
låne billeder til affotografe-
ring. F .Eks. billeder af ar-
bejdssituationer,

luftfoto af huse og gårde og 
hvad der ellers findes fra den 
tid. Udstillingen skal være den 
17. + 18. marts, men inden da 
kommer der film fra halvtres-
serne i biografen i Assens, og 
vi håber, det kan friste Hel-
næsboere til at tage i biogra-
fen.

KORT NYT

Abonner på 

HELNÆSPOSTEN
220,- kr.

pr. år incl. 
forsendelse

Henvendelse 
på tlf. 

64 77 13 72
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Hvad gør man når man ønsker 
at stifte familie, bo på Helnæs 
og har en erhvervskarriere 
at støtte sig til? Man starter 
en virtuel virksomhed. Det 
første virksomhedsportræt i 
HelnæsPostens 2007 - tema: 
Erhvervslivet på Helnæs.

VIRKSOMHEDSPROFIL
Af Poul Dreisler 

1. oktober 2006 lød startskud-
det til at en ny virksomhed. En 
af de mange, der starter hvert 
år og en af dem, som regering, 
og alle øvrige politikere næ-
sten dagligt trygler om bliver 
etableret for at skabe fornyelse 
og grøde i erhvervslivet. Lone 
Schramm og hendes familie, 
ægtemanden Bo og børnene 
Chrestine, 4 år og Marie, 1 år 
(født nytårsaften), har kastet 
sig ud i eventyret om at forene 
familieliv og livet på landet 

med forretning. Lone er blevet 
en af ”morgendagens heltin-
der”, som også er navnet på en 
forening af kvindelige iværk-
sættere. 

Babadut.dk  
– hvad handler de med?

Forretningen er virtuel og det 
kan lyde mystisk, men når man 
ser billedet af hele virksomhe-
den (næsten) forstår man, at en 
virtuel forretning er en net-for-
retning, som også navnet anty-
der. Lone Schramm handler 
med produkter, der skal gøre 
det nemmere for forældre til 
især småbørn at overkomme 
meget af det ekstra arbejde, de 
fører med sig. De smider med 
maden, griser, de skal have tøj, 
der kan tåle hvad som helst, de 
skal have mærker på alt, der 
skal bruges i børnehave osv. 
osv. Derfor er stempler, særligt 
forarbejdede hagesmække, un-

derlag og mange andre artik-
ler til nytte for småbørnsfor-
ældre på ”hylderne”. Navnet 
babadut er formet af de lyde 
Lones egne børn ind i mel-
lem kommer med. Babadut er 
også blevet til historien om to 
børn baba og dut, som oplever 
en masse i deres dagligdag. 
Historierne bliver skrevet ned 
og sendt med ud til kunderne, 
når de køber hos Lone. Det er 
hensigten på lidt længere sigt 
at udgive historier om baba og 
dut i bogform, fortæller Lone.

Hvorfor på Helnæs?

Lone Schramm, der er 35 år 
gammel, stammer oprindeligt 
fra Rømø, flyttede til Køben-
havn og fik sin uddannelse i 
Køge som eksporttekniker. 
Under et arbejdsophold i Tysk-
land mødte hun sin mand, dan-
ske Bo, som nu arbejder med 
eksportsalg for en virksomhed 
i Assens. Efter nogle år i Dan-
mark, hvor Lone arbejdede 
som produktchef for Hewlett-
Packard, flyttede de i 2000 til 
Grenoble i Sydfrankrig, hvor 
de begge arbejdede. I 2002 
ville de tilbage til Danmark og 
Lone søgte efter bolig på Fyn, 
ved kysten, og fandt fem mu-
ligheder, men alligevel, ingen 
duede. Pludselig en dag så hun 
på nettet en ejendom til salg 
på Lindhovedvej og så var hun 
solgt. Det var her de skulle 

bo. De flyttede ind, begyndte 
at regere med ombygning og 
indretning og det bliver man 
aldrig færdig med på en tid-
ligere landejendom, erkender 
Lone, mens vi sidder i hendes 
rummelige køkken-alrum med 
udsigt over Lillebælt, Maden 
og Klinterne i det fjerne. Alt 
ånder fred, den store glathå-
rede hund, Snoopy, ligger do-
vent og snuer og i baggrunden 
pusler den unge barnepige med 
Marie, der lyder til at være pa-
rat til formiddagssøvnen. 

Hvordan bliver man iværksæt-
ter?

Efter at have fået to børn 
skulle der ske noget andet. 
Erfaringerne fra erhvervslivet 
og arbejdet med småbørnene 
fik det hele til at gå op i en hø-
jere enhed. Hvordan kan man 
gøre det hele lidt nemmere 
for forældre i en fortravlet 

MARLENE LARSEN EBBERUP

Ebberupvej · Ebberup
Tlf. 64 74 11 82

Ugens buket
torsdag og fredag 
kr. 65,-
POSTBUTIK
Åben mandag til fredag
kl. 8.00-17.00

Håndkøbsudsalg 
fra Assens Apotek

Varetur til Helnæs
HVER TORSDAG

Du ringer – Kaj bringer!

– en nystartet  
virksomhed på Helnæs
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tid, tænkte Lone. Den tanke 
udtrykker virksomhedens idé.  
Den kendsgerning at der skal 
navn i alt, hvad de søde små 
medbringer i dagpleje og bør-
nehave gjorde, at Lone fandt 

et tysk produkt, et stempel, 
med en trykkvalitet, der kun-

ne modstå vask etc. – og så 
var idéen der. Det var starten. 
Selv med en årrække bag sig 
i et globalt firma, med tysk, 
fransk og engelsk sprog, som 
redskaber, valgte Lone at følge 
et iværksætterkursus ved Fyns 
Erhvervs Service i Odense og 
siden har hun med stort udbyt-
te rådført sig med erhvervsråd-
givningen i Assens. Undervejs 
har Lone mærket de lidt over-
bærende holdninger de mand-
lige iværksætteraspiranter ofte 
har til kvinder, der vil starte 
for sig selv. Noget, der dog 
hurtigt fortog sig, når hun for-
talte om sin forretningsplan, 
markedsanalyser og strategier 
for de næste tre år.  Lone fik 
etableret en hjemmeside, efter 
at have været med i kapløbet i 
2002 om at få en ADSL – for-
bindelse. Hun kontaktede ty-
ske, engelske og amerikanske 
leverandører og forhandler nu 

produkter derfra. I februar 
skal Lone på en indkøbsmesse 
i Berlin. Hun producerer også 
selv varer, hvilket også var en 
del af startgrundlaget. Hvor 
ligger forretningen?  Ja, den 
er jo virtuel, dvs. den ligger 
på www.babadut.dk, gå ind og 
kig på hylderne.

Både glæder og bøvl

Lone har givet forretningen 3 
år til at udvikle sig. Den skal 
give hende et udkomme, der 
svarer til en fornuftig løn. Hun 
er meget indstillet på vækst, 
det skal ikke blot være til hen-
des underhold. Det måtte ger-
ne udvikle sig. Lone føler, at 
hun har fundet en mening med 
tilværelsen netop nu, en me-
ning, der rummer glæden ved 
at være selvstændig, som alle i 
hendes familie har været det. 
Glæden ved den fleksibilitet i 
dagligdagen det giver at kunne 
gå fra og til kontoret. Hun glæ-
der sig over postbudenes flek-
sible holdning til aflevering og 
modtagelse af pakker og hun 
har fundet sig godt til rette i et 
netværk af andre erhvervsdri-
vende, både udenfor men især 
indenfor halvøens rammer. 
Lone nævner bl.a. Charlotte 
og Ane som samarbejdspart-
nere og hun glæder sig over, 
at hun kan være med til, at der 
skabes opmærksomhed på, at 
det er muligt drive forretning 

og samtidig at leve et liv med 
småbørn, i en natur og i et fæl-
lesskab, der forener de bedste 
vilkår for mennesker.
Dog har hun også øje for de 
lidt mere bøvlede sider. Hun 
forstår simpelthen ikke, at der 
ikke kan etableres flere dag-
plejepladser på Helnæs. Unge 
forældre må køre til Ebberup 
og Snave med deres børn og 
når det én gang er klaret, så 
flytter de dem ikke tilbage og 
så kan kommunen påstå, at der 
ikke er et behov. Lone synes 
det er noget bagvendt først at 
tvinge forældrene til at pla-
cere deres børn udenfor øen 
og dernæst påstå, at der ikke 
er behov på Helnæs. Hun har 
valgt at løse problemet selv 
med den mindste ved at hyre 
en barnepige i hjemmet. Ud-
over det, er hun helt klar over, 
at det er op af bakke at starte 
virksomhed, men hun har en 
masse idéer og gåpåmod til at 
realisere dem. Lone er helt be-
vidst om, at Helnæs er en god 
historie at sælge sammen med 
stempler, hagesmække, spil-
deunderlag og de mange andre 
ting som baba’erne og dut’erne 
gør det nødvendigt at anskaf-
fe. ”Alt sammen ting, der skal 
være med til at gøre hverdagen 
nemmere for børnefamilier”.

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!

Nyd maden på

Bestil venligst bord på tlf. 6477 1341
Eller få mad ud af huset

v/Tina og Tommy Broberg
Strandbakken 2 · 5631 Ebberup · Tlf. 6477 1341

“
Undervejs har Lone 
mærket de lidt over-
bærende holdninger 
de mandlige iværk-
sætteraspiranter 
ofte har til kvinder, 
der vil starte selv.

”
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Seriøs rådgivning
– altid med et smil...

Ebberup
Ebberupvej 71 · 5631 Ebberup
Tlf. 64 74 11 70 · Fax 64 74 20 90
ebberup@sparekassenfaaborg.dk
www.sparekassenfaaborg.dk

Så egentlig er alt ved det gamle – men vi glæder os til 
en masse nye og spændende udfordringer.
Som den lokale Sparekasse er vi altid lige i nærheden, 
og vi er der, når du har brug for os.
Velkommen til Sparekassen Faaborg. Vi tror på fremtiden.

ESSAY
Af Jakob Haahr 

Her til nytår stod vi og mang-
lede æg til en nytårskage. ”Det 
er bare så vigtigt med de æg”, 
sagde Pia. Bilen var i stykker, 
så der var ingen anden udvej - 
Støvlerne kom på fødderne og 
så traskede jeg den lange vej ud 
til Lindhoved, hvor jeg troede, 
at man hos Henning og Majbritt 
kan få friske og gode landæg.

Jeg gik turen bag om Borghild, 
nedover Maden og så fortsatte 
jeg langs stranden ud til fyret. 
Håret blev frisket igennem af 
vinden, og jeg kunne mærke, at 
det her var en rigtig nytårsvan-
dring - jeg var ved at spadsere 
mig til mine bedste tanker. Året 
og livet blev sat i perspektiv og 
temaet for denne vandring blev 
af en eller anden grund Helnæs.

Hos Henning og Majbritt måtte 
jeg sige nej tak til både nytårsøl 
og julegodter – Pia skulle jo 
bage den kage, og det var vigtigt 
at jeg kom lige hjem. På gården 
havde man slagtet alle hønsene, 
men Majbritt var i gavehumør, 
så hun stak mig 30 friske æg, 
som hun havde i overskud, og 
jeg kunne fortsætte min van-
dring. Jeg ved ikke om I kære 
læsere har prøvet at bære 30 æg 
- man kan godt blive lidt træt i 
armene. Det blev jeg da også, 
og så tænkte jeg :”Kan man 
ikke bære de æg lidt nemme-
re?” Ja, og så var det, jeg kom 
til at tænke på film fra Afrika, 
og vupti - så gik jeg med æg-
gene på hovedet. Det fungerede 
rigtig godt, de der æggebakke 
hak fæstede sig nærmest som 

velcro til hårdbunden, og jeg 
kunne mærke at det her gik le-
gene let.

Tårnfalken og Helnæs set fra 
oven

Ikke så langt fra Jørgen Ras-
mussen stod en tårnfalk – mu-
sende – ”den har overblik” 
tænkte jeg, ”den ser hele Hel-
næs i perspektiv”. Lad mig 
prøve det samme og mens jeg 
vandrende fortsatte mod Hal-
gård, så fløj jeg i tankerne højt 
oppe over Helnæs og havde 
overblik over hele øen.

Med mine falkeøjne så jeg en 
halvø, der engang havde blom-
stret i flor, med en masse bøn-
dergårde, fiskere, butikker og 
håndværkere. Al næring havde 
knyttet sig til livet på Helnæs, 
og det havde skabt liv på den 
lille halvø – liv på gaden, liv i 
skolen, i butikken, i forsam-
lingshuset og i idrætsforenin-
gen. Kort sagt liv over alt. Men 
som for alle andre landsbysam-
fund gik det også for Helnæs 
ned ad bakke. Færre landbrug 
og færre fiskere betød også 
færre håndværkere og til sidst 
ingen butikker. Skolen blev luk-
ket i stedet for arbejdsliv opstod 
der pendlerliv på Helnæs. 

Da halvøen fik højskolen be-
gyndte det at gå den rigtige 
vej igen. ”Vi kan ikke få det 
gamle igen, men vi kan få no-
get nyt og andet”, tænkte jeg, 
imens jeg gik forbi frysehuset. 
”Landbrugs- og Industrisam-
fundet er forbi, og vi lever vel 
nu i det de lærde kalder kom-
munikation eller servicesam-
fundet”. ”Der betyder også”, 

tænkte jeg, ”at der nu intet er, 
der tilsiger, at vi partout skal 
ind til byen for at arbejde. Tin-
gene kan lige så godt foregå 
her. Foregår tingene her så 
betyder det liv. Liv i idrætsfor-
eningen, liv i forsamlings- og 
borgerhuset og nye butikker”

Kontormiljø, bryggeri  
og Helnæsoste

”Her har vi det, de ikke har i 
byen: Nærmiljø, gensidig om-
sorg og natur og overkommelige 
huspriser.”, tænkte jeg. ”Det er 
ikke masseturisme der hører til 
her på Helnæs, men gamle land-
brugsbygninger kan laves om til 
åbne kontormiljøer, hvor små 
iværksættere i fællesskab kan 
have kontorer – og med hur-
tignetforbindelse kan man lige 
så godt bo på Helnæs”.  ”Bryg-
gerier er i fremdrift - overalt 
skyder disse op, så hvorfor ikke 
etablere et på Helnæs?”

Og sådan gik det slag i slag - 
fra den gamle brugs og hjem 
til helnæsbyvej nr. 26 A nåede 
jeg  at få etableret ikke så lidt. 
Der skød et nyt moderne an-
delsmejeri op, som skulle pro-
ducere specielle Helnæsoste. 
Højskolen blev i tankerne ud-
bygget hvortil der blev knyttet 
et moderne kulturcenter med 
en interaktiv biograf ”Den 
gode historie og de rene land-
brugsprodukter er in”, tænkte 

jeg, så da jeg nåede ud for 
Stensgård, var der på Helnæs 
blevet etableret et selskab der 
samordnede og markedsførte 
den økologisk landbrugsdrift 
af hele øen med bl.a. salg af 
Helnæs- kvæg, lam og -aspar-
ges. Og vinen var blevet draget 
med ind i dette andelsselskab 
ud fra betragtninger om, at 
når vi nu havde arealer ud til 
havet og gik disse varmere ti-
der i møde – ja hvorfor så ikke 
producere vin på Helnæs? Da 
jeg nåede til Søgård havde 
vi fået en ny andelsbaseret 
brugsforening, der byggede på 
et moderne koncept om at be-
stille varerne hjem over nettet 
for derved kunne fordærvelige 
grøntsager undgås. En ny sko-
le fik vi ud for Niels murer ud 
fra devisen om, at skal vi have 
liv, skal vi have skole og hvor-
for skal vores børn til Ebberup 
- hvorfor kan børnene fra As-
sens og Ebberup ikke komme 
til Helnæs. En friskole der 
baserer sig på natur, frilufts-
liv og ridning vil kunne blive 
verdens bedste skole. ”Børn 
skal lærer i naturen ikke kun 
i klasseværelset”, tænkte jeg. 
Børnehave og vuggestue blev 
en realitet da jeg vandrede 
forbi Karl Åge og så fik møl-
len vinger på og Helnæsposten 
ekspanderede og udkonkurre-
rede først Lokalavisen og se-
nere Fyns Stiftstidende. 
I mens jeg var ved at planlæg-
ge hvor kommunens kommen-
de kulturforvaltning kunne 
ligge på Helnæs, kom jeg til at 
knejse med nakken og ups, der 
lå alle æggene på vejen – lige 
ud for Annelise og Christian. 
Langt de fleste æg var gået i 
stykker, men der var da nogle 
stykker, der ikke knak i skal-
len, og dem bragte jeg med 
hjem til Pia, der lavede den 
dejligste nytårskage. 

Mig og æggene  
– en nytårsvandring på Helnæs

“
Med mine falkeøjne 
så jeg en halvø, 
der engang havde 
blomstret
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

Ved Anne Hansen

Til HelnæsPosten
Jeg var så heldig at vinde 2 bil-
letter til et nissespil i Tobaks-
gården den 10. dec.
Jeg inviterede min veninde 
Josefine med. Det var et godt 
stykke. Det sjove ved det var, 
at nogle af dem, som spillede 
med, kendte jeg.
 

Hilsen Steffanie Knudsen
Stævnevej 14

Helårsnisserne
Jeg var så heldig at vinde 2 
billetter til et teaterstykke på 
Tobaksgården. Jeg vandt dem, 
da vi øvede til julespil, som vi 

skulle opføre til juletræsfest i 
forsamlingshuset.
Jeg inviterede Signe med, og 
vi tog til Tobaksgården den 10. 
12., hvor vi så et nisseeventyr.
I teateret mødte vi Steffanie og 
Josefine, der også skulle se styk-
ket, så dem sad vi ved siden af.
Stykket var med nogle nisser, 
der skulle få os mennesker til at 
tro på dem. Da stykket var fær-
dig, kom der en mand med en 
stor sæk og gav os en slikpose 
og en lille pakke rosiner hver. 
Det var en rigtig god dag.
 

 Hilsen Benjamin

SMÅ LÆSERBREVE

Juleteater
Fra børnenes juleteater. Stykket blev vist i Forsamlingshuset 2 
gg. den 9. 12. 06 og 1 gg. på møllen den 17. 12. 06.  Tak til Inge 
Højby for hjælp med kostumer, og tak til Pernille fra Fyret for 
hjælp med påklædning.
 Anne Hansen

Godt Nytår  Tegnet af Sidsel Haahr, 7 år

I 2007 vil Helnæs Lokalhisto-
riske Arkiv lave en udstilling 
om 1950’erne.
I den forbindelse vil vi gerne 
låne billeder til affotogra-
fering. F. eks. billeder af 
arbejdssituationer, luftfoto af 
huse og gårde, og hvad der 
ellers findes fra den tid. Ud-
stillingen skal være den 17. og 
18. marts, men inden da kom-
mer der film fra halvtresserne 
i biografen i Assens, og vi 
håber, det kan friste Helnæs-
boere til at tage i biografen

ARKIVNYT
Af Anne Hansen og Thomas Bruun 

Når fire lokalhistoriske for-
eninger/arkiver i det nye år 
sætter fokus på tiåret 1950 
– 1960 sker det i samarbejde 
med Assens Bibliotek, Lo-
kalavisen og Assens Biograf. 
I tiåret blev der produceret 
mere end 130 danske film, så 
der er nok at vælge imellem, 
når arrangørerne har besluttet 
at vise 4 karakteristiske film 
fra perioden.

Allerede nu ligger det fast, at 
forevisningerne finder sted i fe-
bruar og marts med fjorten da-
ges mellemrum. Det er ligele-
des besluttet, at det ikke bliver 
fire helt almindelige biograf-
aftener, idet der de fire aftener 
bliver mulighed for at mødes 
omkring kaffe/tebordet for at 
give mulighed for snak og sam-
tale. I forbindelse med filmene 
vil der blive indbudt en gæst, 
som vil kommentere filmen og 
deltage i en åben dialog.
Til eksempel kan det nævnes, 
at Carl Th. Dreyers filmati-
sering af Kaj Munks ”Ordet” 
fra 1955 er en af de fire film.  

Sognepræst Carl Bjarkam fra 
Kærum – Sønderby er denne 
aftens gæst, filmkommenta-
tor og debattør. ”Ordet” vakte 
meget stor opmærksomhed og 
blev i Venedig kåret som sæ-
sonens ypperste film.

Det er også besluttet både at 
vise en af Morten Korchs me-
get sete film fra tiåret, samt en 
med Dirch Passer, som var ti-
dens nye, store og højt elskede 
filmkomet. Den fjerde og sid-
ste film bliver sandsynligvis 
”Ung Leg”. Den skabte megen 
røre ved sin fremstilling af den 
unge generation, som i oprør 
mod den ældre satte en endog 
livlig debat i gang.

De fire biografaftener bliver 
højest sandsynlig markedsført 
som fire biografaftener for 100 
kr. i alt plus kaffe og samtale.

De fire foreninger/arkiver bag 
projektet er Helnæs, Kærum-
Sønderby, Gamtofte, Søby-Tu-
rup, Barløse og Sandager-Ho-
levad.

Nærmere program følger, så 
snart planlægningen er færdig.

Biograffilm fra 
halvtresserne

Gitta Nørby fra filmen »Ung Leg«
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FORENINGER
Gudstjenester
7/1 kl. 11.00
14/1 kl. 9.30
21/11 kl. 11.00 (kirkekaffe)
28/1 kl. 9.30

Lokalhistorisk Arkiv
Helnæs Lokalhistoriske arkiv 
holder åben 1. lørdag i hver 
måned kl. 9.30-11.30.

Ølsmagning
Ølsmagning onsdag 17/1 Kl 
19.30
Husk tilmelding senest 15/1 til 
Jørgen 64771829 eller
Peter   64771870

Helnæs Beboerforening 
Helnæs Beboerforening afhol-
der Generalforsamling tirsdag, 
den 23. januar kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Helnæs Jagtforening
Jagtforeningen erindrer om, at 
der afholdes generalforsam-
lingen tirsdag den 16/1-2007 
kl 19.30 på Højskolen, og at 
rævejagten afholdes lørdag 
den 27/1-2007 med start fra 
Højskolen kl. 09.00. Vanen tro 
serveres der suppe efter jagten 
til de deltagende medlemmer.

Torsdagsklubben
11/1 kl. 14.30
Sang og musik med Inge Høj-
bye, Gunnar K. Hansen og 
Helle Andresen

25/1 kl. 14.30
Anders Lyng  
Fortæller og underholder

8/2 kl. 14.30 Lise Madsen 
(Mini Madsen) fra Aborg 
fortæller om familiens tid på 
Brandsø

Alle er velkomne
Husk kop og brød

Gymnastik 
i Borgerhusets gymnastiksal.
1. gang mandag d. 15. januar 
kl. 19.30.
Kom og vær med, alle er vel-
komne (M/K). 
Det er gratis for Helnæsbo-
erne.
Husk vand og håndklæde.

Charlotte Foss Madsen
Telefon 6477 1710

DET SKER I JANUAR  Redaktion Helle Blume Andresen tlf. 6373 7009

Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Helnæs Byvej 33
Tlf. 6477 1595

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19
Tlf. 6477 1397

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Helnæs Forsamlingshus
Fdm. Janus Storm
Lindhovedvej 29
Tlf. 6477 1882
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6613 2487

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Lone Rasmussen
Stævnevej 14
Tlf. 6474 2574

Helnæs Jagtforening
Fmd. Jørgen Storm
Lindhovedvej 20
Tlf. 6477 1829

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Bøgeskovvej 16
Tlf. 6477 1307

Skolekredsen 
Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252,
5300 Kerteminde
Tlf. 6532 1275

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Kirsten Broberg
Fåborgvej 41,
5610 Assens
Tlf. 6474 4170

I/S Maen
Fmd. Finn Hemmingsen
Stævnevej 23
Tlf. 6477 1329

Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Stævnevej 2
Tlf. 6477 1501

Vandværket
Fmd. Preben Jensen
Helnæs Byvej 7
Tlf. 6477 1306

Menighedsrådet
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19,
Tlf. 6477 1397
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 6477 1020

Banereservation
64 71 57 07

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

12 UGER 16 UGER
fra oktober fra januar

HØJSKOLEN
FOR VOKSNE

KUNST
IDRÆT

FILOSOFI
PSYKOLOGI

Midt i Sydfyns enestående na-
tur kan du sammen med andre 
voksne styrke din viden og få 
ny inspiration!

Ring efter skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

05  Robbie Williams Jam 
  
12  Sindvald Group 
   
13 Jazz – Roots – Blues 2007
 
14 Frokostjazz 
 med Lillys Drenge
 
19 Kim Bock Quartet 

20 Blind Mary (Café koncert)
 
25 Rasmus Lyberth
 

05  Robbie Williams Jam 
  
12  Sindvald Group 
   
13 Jazz – Roots – Blues 2007
 
14 Frokostjazz 
 med Lillys Drenge
 
19 Kim Bock Quartet 

20 Blind Mary (Café koncert)
 
25 Rasmus Lyberth
 

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

Assens 
Vinduespolering

v/EbbeVesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

Stævnevej 21

Lørdag 10-17
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Tøj til hele familien

af mærket Marine//Blue
kendt for kvalitet

Årstidens 
brugskunst

Besøg butik



JANUAR 2007  HELNÆSPOSTEN 15 

Byggegrund eller hus
Søges på Helnæs af lille ny 
familie.
Tobias, Trine og Mads
Helnæs Mølle
Tlf. 6477 1360 /2721 3819

Brænde og traktor
Træer fældes i bytte med bræn-
de. Traktor med frontlæsser og 
evt. vogn købes.
Eigil Kristensen
Strandbakken 21,
Tlf. 4042 9388

Brænderundsav
Med rullebord, til montering på 
traktor, sælges for 5.000,- kr.
Henvendelse: 
Bangholm, Helnæs Byvej 15, 
tlf. 6477 1804 

TV til salg
TV af mærket LOEWE med 
fjernsynsbord.
Prisen taler vi om.
Ilse Kürstain
Bøgeskovsvej 14 A, Helnæs
Tlf. 6474 2788

Kirkebil
Vi efterlyser nogen der i en-
kelte tilfælde vil vil hente og 
bringe ældre til og fra kirken.
Henvendelse til
Bodil Storm 
tlf. 64 77 13 97 

Vask
Udslagsvask / laboratorievask, 
porcelæn, helt ny / ubrugt,  er 
til salg.
Mål dybde 23 cm, bredde 
43 cm og længde 63 cm. Før 
1595,- kr. Nu 999 kr.
Ulla & Poul Dreisler
Ryet 22, Helnæs
Tlf. 64771272/64771372

Lagerplads
til malerier søges
Hroar Gomsrud
Stævnevej 15,
Tlf. 2448 6096

Klintholm Honning
35 kr. pr. glas.
Helnæs Byvej 17,
Bjarne Grønbæk

Chinchilla
2 stk. af samme køn bortgives. 
Bur og foder medfølger. 
Janus Storm
Lindhovedvej 29,
Tlf. 6477 1882

Værksted søges
Lokale i avlbygning min. 30 kvm 
ønskes til leje hurtigst muligt.
Kasper Arp
Tlf. 6374 0011/2331 7834 

Savklinger sælges
2 stk. savklinger 350 mm, snit-
bredde 3,5 mm. Boring 3,5 mm. 
Antal tænder 54. Vægt ca. 2 kg.
Kasper Arp
Brændkærhuset
Helnæs Byvej 76,
Tlf. 6374 0011/2331 7834 

Babybadekar med stativ
Pæn og velholdt babybadekar 
med stativ, der kan klappes 
sammen. Og stol til at sætte 
fast i badekaret til den lille 
baby.
Slut med ondt i ryggen, da 
man bader i ståhøjde og nemt 
at holde baby, da den ligger 
godt og behageligt i stolen.
Kan afhentes gratis.
Lone Schramm, 
Lindhovedvej 18, tlf 
64771506

Rengøringshjælp søges
1-2 gange om ugen.
Ane Kirstine Jensen
Helnæshus
Strandbakken 57,
Tlf. 6477 1370

Transportbur
til stor hund med diverse 
halsbånd sælges
Hroar Gomsrud
Stævnevej 15,
Tlf. 2448 6096

Kursus i 
digital fotografering
Der afholdes kursus i digital-
fotografering i Helnæs Bor-
gerhus lørdag den. 20. januar 
kl. 10.
Hvis nogen har lyst til at del-
tage ring til tlf. 6373 7009
Eller send en mail til 
helleblume@mail.tdcadsl.dk
Pris 50 kr.
Helle Blume Andresen 

7 personers hjørnesofa
samt lænestol i gulblomstret 
stof. Fanstastisk siddekomfort. 
Sælges billigt.
Inger Lund
Helnæs Byvej 69
Tlf. 2927 0575

50 år
31. december 2006
Palle Hermansen
Stævnevej 

70 år
2. februar 2007 
Jens Hansen
Søgaard

MÆRKEDAGEKØB & SALG

ÅRETS Detailkæde mad med mere
mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

Aut. El-installatør
John Pedersen A/S
Damgade 28
5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14

Jil Indramning
v/Jan Lund

Butik
Åbningstider:

 Torsdag - Fredag: Kl. 14-18
 Lørdage: Kl. 10-13
Østergade 4 · 5610 Assens
Tlf. 6471 2333 / 2164 6044

Værksted
Åben efter aftale
Stenløsegyden 10, 

Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 6590 2364 
 2164 6044

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.

Under rubrikken Mærkedage 
optager HelnæsPosten oriente-
ring om kommende fødselsda-
ge, jubilæer, bryllupper o.s.v. 
– gerne med billeder
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HP+ er kommet i besiddelse 
af flere af øens indbyggeres 
ønskeseddel til jul. Her er et 
skønsomt udvalg:

Janus Storm:
Et nyt tag på Forsamlings-
huset – koste hvad det vil
Poul Dreisler:
Aktiemarjoriteten i Forsam-
lingshuset – så…
Lars Bang ønsker – at alting 
var som før.
Søren Foss Madsen:
Storm i et glas vand
Susanne Antik:
En ny Stormsikret 
tilbygning til Forsamlings-
huset 
Arne Østergaard:
En byggetilladelse 

Alle ønsker er endnu ikke 
blevet opfyldt. 

Hørt på kroen under vort ho-
vedorgans julefrokost: Det er 
en misforståelse, at man ikke 
kan more sig uden spiritus. 
Hvortil vor chefredaktør re-
plicerede: Men det er da hel-
digvis en misforståelse, der 
sjældent opstår.

– ifølge HelnæsPostens ”Det 
sker i…”

FORENINGSLIV
Af Poul Dreisler 

HelnæsPosten er, som andre 
jævnligt udkommende blade, et 
spejl af tiden og tidens gang. Som 
andre sådanne blade har den dog 
et problem, når det kommer til 
at skulle skildre forenings- og 
forsamlingslivet og det er, fore-
ningernes oplysninger om deres 
initiativer. Vi ønsker med denne 
lille oversigt at markere, hvordan 
forenings- og forsamlingslivet 
har set ud i 2006 på grundlag af 
den ufuldkomne kilde, som HP 
er i den henseende.
Der er registreret 14 forenings-
aktører på den side, vi har kaldt 
”Det sker i…”. Udover disse er 
der en række aktiviteter, der 
ikke foregår i foreningsregi, 
som f.eks. l’hombre og ølsmag-
ning.  I alt 68 aktiviteter er ble-
vet bekendtgjort på siden med 
den hensigt at få folk til at møde 
op. Her er så også talt alt med. 

7 fodboldkampe og 12 åbnings-
dage på lokalarkivet. General-
forsamlinger er der en del af. 6 
koncerter i Helnæs Gl. Præste-
gaard og 2 i kirken. Højskolens 
højskoledage tæller også med, 
idet de er åbne for alle. Tors-
dagsklubbens 9 arrangementer 
hen over året er til glæde for 
især de ældre beboere og derfor 
vigtige. Gymnastik, l’hombre, 
ølsmagning, petanque og jagt 
udtrykker mangfoldigheden i 
Helnæsboernes interesser. Det 
er dog festlighederne i forsam-
lingshuset, der bedst markerer 
årets gang, idet man starter året 
med en fastelavnsfest, derefter 
dilettant, fugleskydningen ind-
varsler sommeren og høstfesten 
dens afslutning. Den mørke 
tid er tid for fællesspisning og 
inden juletræsfesten klemmes 
generalforsamlingen ind. Ser vi 

på mulighederne for at samles, 
er der ingen problemer. Vi har 
forsamlingshuset, hvor 11 af 
de 68 aktiviteter foregår. (Så er 
de 26 private fester ikke med-
regnet). Borgerhuset berøres 
af eller rummer 47 aktiviteter 
(herunder fodboldkampe og ar-
kivåbningsdage) og Helnæs Gl. 
Præstegård har været rammen 
om især musik, men i år også 
foredrag. Menighedsrådet bru-
ger borgerhuset, men har invi-
teret på spisning både på kroen 
og i forsamlingshuset efter kir-
kelige begivenheder.  Og med 
mange tilstede. 
Vi er overbeviste om, at en mas-
se aktiviteter ikke er registreret, 
men alligevel giver denne be-
skrivelse af forenings- og for-
samlingslivet et godt billede af 
årets gang på Helnæs. 

www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

Årets gang i  
forenings- og forsamlingslivet


