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Høstgudtjeneste
og spisning på kroen Side 6

Lokalplan
Side 8 og 9

Ø-net på vej til Helnæs?
30 personer var mødt frem
til orienteringsmøde i Borgerhuset. Stor frustration
og vrede mod TDC. Kan Ø
- net levere signaler til Helnæs, foretrækkes det. Udvalg nedsat til at arbejde
videre med sagen.
BREDBÅND
af Poul Dreisler

Gennem længere tid har en
række beboere på Helnæs
søgt at få etableret ADSL,
dvs. bredbåndsforbindelse til
brug for at kunne betjene sig
af nettet. En række husstande har erhvervsmæssig nytte
heraf, idet der på halvøen
efterhånden er virksomheder, der har bredbånd som en
del af det nødvendige udstyr
til at kunne drive deres erhverv, både med hjemmesider og almindelig omverdenskommunikation.

?

hvervsforholdene skifter fra
landbrug til serviceerhverv
som f.eks. terapi, translatør,
højskole, arkitekt, gallerier
og kursusudbud, reklame,
ferie- og krovirksomhed etc.
Dermed er ikke sagt, at landbruget ikke også, - i høj grad
endda - har brug for elektroSkifte i erhvervsnisk kommunikation og adstrukturen
gang til nettet på teknisk
Som alle ved, er Helnæs inde bedste måde. Desuden er der
i en udvikling, hvor er- i stigende grad behov for

almindelige hjemmearbejdspladser. Helnæs er m.a.o. et
sted, som vil kunne udnytte
den nyeste teknologi som et
aktivt landdistriktsudviklingsværktøj med nettotilflytning til ”øen” og bevarelse af fast beboelse med erhverv til følge.

Uforståelig kundebehandling
De 30 personer, der var mødt
frem i Borgerhuset til orienteringsmøde, var dybt frustrerede over, at de er blevet
behandlet udsøgt dårligt af
TDC. Igennem længere tid
havde mange søgt om
ADSL, og alle havde deres
egen historie at fortælle.
”Kobberet var for gammelt”,
”Du bor for langt væk”,
”Kom med en liste over
mindst 15 potentielle brugere, så kigger vi på det” osv.
osv.

Dyb frustration over TDC Fortsættes side 5
Alle de, der har haft nævnte
behov, har søgt og søgt og Disse kommentarer var ufor-
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flere af de, der har været
heldige, har været igennem
processer, som har givet
indtryk af, at TDC´s kundeforståelse kan ligge på et
meget lille sted. HelnæsPosten skrev i nr. 3 i år en artikel, der gav udtryk for dette
under overskriften: ”TDC, er
det også for kunderne?”
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LEDER

PASTORENS KLUMME

DETTE NUMMER af bladet indeholder bl.a. en artikel om
lokalplan, et emne der blev berørt i sidste leder af bladet.
Baggrunden herfor er et aktuelt hussalg og frygten for, at
velbeliggende ejendomme købes til brug, udelukkende som
sommerbolig. Den pengerigelighed, der er kommet i samfundet og den knaphed på velbeliggende attraktive ejendomme i attraktive områder kan udgøre en trussel for Helnæs.
De sidste 10 – 15 år har man oplevet en tilflytning og det
velgørende i, at ”huse, der i 1990 stod med mørke vinduer
om vinteren, nu er overtaget til helårsbrug,” som der stod i
HP nr. 2. Det er en udvikling tilbage til tidligere tilstande en
lokalplan kan forhindre. Desuden kunne den medvirke til at
det blev lettere at få udfyldt ledige huller i husrækkerne,
samt at en sådan plan kan rumme mere eller mindre snærende bestemmelser om, hvorledes landsbypræget vil kunne
bevares og forstærkes. Det skal dog nævnes, at en lokalplan
kun vil gælde for fremtidige forhold, dvs. fra det tidspunkt
den er vedtaget.

Hvem var Jesus?

ARTIKLEN PÅ FORSIDEN beskæftiger sig med den frustration og afmægtighed mange har oplevet med TDC.
Hvorfor f… kan jeg ikke få bredbånd, når andre kan - og
hvad skal vi gøre ved det.
HELNÆS POSTEN har nu efter lidt begyndervanskeligheder fået sin hjemmeside i gang. Hjemmesiden vil indeholde
det aktuelle og det forrige nummer af bladet. Samt alle oplysninger om abonnement, annoncer, kontakter til redaktionsmedlemmer o. lign. Vi håber, at hjemmesiden vil blive
flittigt brugt, måske specielt mest af dem, der kun har tilknytning til Helnæs, og som har bosat sig udenfor øen og
derfor ikke kontinuerligt modtager bladet. Hjemmesiden vil
løbende blive opdateret og det er planen at udvikle den med
et artikelarkiv, således at de vigtigste artikler let kan findes.

Der har altid været forskellige meninger om vores
kulturs hovedperson Jesus
fra Nazareth
JESUSSKILDRINGER
af Anders Lundbeck Rasmussen

Ser vi på historien har enhver tid nærmest skabt sit
eget billede af Jesus. F. eks i
oplysningstiden hvor man
troede det hele kun kunne gå
fremad. Teknisk, videnskabeligt og moralsk. Her beskrives Jesus som en fornuftig og fremskridtsvenlig
mand. Et stort menneske og
en stor lærer. Et etisk og
moralsk forbillede, der kunne føre menneskeheden
fremad med moralske kæmpeskridt.

I den efterfølgende periode;
romantikken, der, som navnet antyder, var de store følelsers og lidenskabers tid,
kom fornuften i miskredit.
Og her skildres Jesus derfor
som en følelsernes og myVI HAR LØBENDE haft efterspørgsel efter tidligere numre stikkens mand. I en romanaf HelnæsPosten og vil derfor - lidt ubeskedent - lade 1.
tisk skildring af Jesu indtog i
årgang indbinde og sælge denne bog til alle, der gerne vil
Jerusalem, jeg engang læste,
have et indbundet eksemplar af HelnæsPostens 1. årgang, i dvæles der - i stedet for ved
alt 12 numre. En god julegave til familiemedlemmer, der er Jesus og hans budskab bosat udenfor øen. På grund af aftalen med bogbinderen,
længe ved det æsel, som han
beder vi om, at man så hurtigt som muligt bestiller det antal rider på. Der fortælles maeksemplarer af bogen, som ønskes.
lende om ”dette i orienten så
oa
udbredte ridedyr”, med sine
kloge og sørgmodige øjne,
så det næsten lyder, som
havde dyret en mystisk forHELNÆSPOSTEN
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En del Jesus-skildringer er
også i tidens løb blevet til
udenfor kirken og i bevidst
modsætning til den, fordi de
udsprang af en skuffelse
over, at kirken og dens repræsentanter ikke kunne
leve op til egen tale om næstekærlighed. Men selv kirkens kritikere forholder sig

alligevel mærkeligt nok
overvejende positivt til Jesus, selvom de ikke gør det
til hans kirke. F. eks udkom i
70´erne under indflydelse af
tidens ungdomsoprør en bog
om Jesus med en titel, der i
dag synes komisk, selvom
den var ment ganske alvorligt. Den hed ”Kammerat
Jesus”, og skildrede Jesus
som en solidarisk kammerat,
en revolutionær type, der
satte sig op imod alle autoriteterne. Noget der passede
godt til tidsånden.
I den komiske afdeling befinder sig også Dan Browns
for tiden filmaktuelle bestsellerroman "Da Vinci Mysteriet". Her bliver Jesus
verdens første feminist. I
modsætning til kirken, fortæller romanen, havde Jesus
nemlig et positivt syn på
kvinden og på seksualitet og
forplantning. Jesus fik nemlig børn sammen med Maria
Magdalene, hævder bogen,
og hans efterkommere lever
den dag i dag. Det er denne
slægt, som er den virkelige
Hellige Gral. At vi ikke har
hørt om det, skyldes en 2000
år gammel kirkelig sammensværgelse. ”Da Vinci Mysteriet” er en underholdende
krimi, men det er en værre
røverhistorie.
Nu er det ikke forkert, at
Jesus var solidarisk med de
udstødte, eller at han havde
et anderledes positivt syn på
kvinder og deres evner end
sin samtid.
Men eksemplerne skulle
gerne vise, hvordan synet på
ham, der er vores kulturs
hovedperson altid har præget
samtidens problemer og interesser. Derfor bliver det
også i sidste ende altid et
spørgsmål om tro, hvem han
virkelig var.
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LÆSERBREVE
Skal vi have en lokalplan?
Hvad ville det betyde for os
Helnæsboere, hvis vi fik en
lokalplan, ville det være godt
eller skidt. Det er nogle af de
spørgsmål, vi alle stiller os,
når vi hører om det. Vi kender jo alle skrækeksempler,
hvor man vil bestemme farven på vinduerne og stendigets højde mm., men vi kan
vel i nogen grad selv bestemme, hvad der skal stå. Man
kan jo forsøge at opsummere
de positive og de negative
sider ved en lokalplan. Personligt kan jeg komme i tanke om følgende, det står jo
enhver frit at supplere min
liste:
Positive:
- Vi ville få lettere ved at få
lov til at få nye byggegrunde
på de ledige arealer rundt i
byen.
- Man ville ikke længere kunne komme udefra og købe
helårshuse op til sommerhusbrug.
- Man kunne f. eks. forhindre
byggeriet af deciderede sommerhuse uden for Sommerland.
- Man ville kunne forhindre
et husbyggeri, der afviger
voldsomt fra et landsbymiljø.
Negative:
- Det ville så heller ikke være
muligt at købe et hus med
den hensigt, at man vil flytte
til Helnæs inden for et par år,
- Det ville så også være umuligt at lade ens børn arve et
hus på øen, hvis de ikke bosætter sig her.
Vi skal under alle omstændigheder være sikre på, at vi
er med til at styre udviklingen. Og vi skal også gøre os
klart, at der er mange penge
blandt folk, hvilket gør dem i
stand til at købe huse langs
kysten til decideret sommerhusbrug for endda meget store beløb – og vi har kun set
begyndelsen.
Inge Johanne Ellebæk
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Hanne Ellebæk fylder 60
PORTRÆT
Af Otto Arp

Hanne Ellebæk fylder 60 år
den 5. oktober, og hun har
haft 25 års jubilæum som
gymnasielærer ved Fåborg
gymnasium.
Hun er vild med tegneserier,
kunst og arkitektur. Hanne
er student fra Kolding Gymnasium, hvorefter hun studerede på Århus Universitet.
Efter at have studeret medicin nogle år, skiftede hun
studium og blev cand. mag. i
fransk og tysk i 1979. Midt i
hendes studier blev hun i
1974 gift med Niels Ellebæk. Hun flyttede herefter til
den store gård på Helnæs.
Livet på gården var ikke helt
fremmed for hende, da hun
selv stammer fra en større
gård på Kolding-kanten. På
gården var der ofte mange
gæster, hvilket var stærkt
medvirkende til at studierne
ikke blev afsluttet indenfor
den normerede tid.
Hanne Ellebæk tog orlov i
1997 - 98 for at hellige sig
mellemøststudier ved Odense Universitet. Hun er levende interesseret i arabisk kultur og de politiske forhold i
mellemøsten. Hanne rejser

meget og er ofte i Paris, som
hun kender ud og ind, men
også Hamborg og Berlin er
byer, som hun gerne besøger
i forbindelse med opera- og
museumsbesøg. Hun er dybt
engageret i sit fag og elsker
det franske sprog. Hun har
bl.a. skrevet en lærebog i
fransk for gymnasiet i 1995.
Hanne kunne ønske sig en
lejlighed i Berlin, da hun er
fascineret af den dynamik og
puls, der i disse år er i denne
by. Når hun på et tidspunkt
holder op med at arbejde,
"vil jeg måske begynde på et
nyt studium på Odense Universitet", men i hvert fald vil

hun hvert forår besøge sit
elskede Frankrig. Hanne og
Niels har mange gæster,
specielt deres tre børn og en
del børnebørn besøger ofte
gården, og mon ikke de nu
skal til Helnæs for at lykønske med den runde fødselsdag.
Hanne Ellebæk elsker Helnæs, naturen og befolkningen. ”Jeg vil blive gammel
på Helnæs”, siger hun.
Hanne og Niels overvejer
indenfor en kortere årrække
at flytte til gårdens hus på
Bøgeskovsvej.
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Menneske og tro på Helnæs Højskole
HØJSKOLE
Af Anders Lundbæk Rasmussen

Er der noget, der står ”fast”
for det moderne menneske?
Det var spørgsmålet på Helnæs Højskoles nyligt afholdte kursus ”Menneske og tro.”
Hvad er værd at tro på? Og
hvordan skal livet leves i år
2006? Svaret blev helt sikkert ikke fundet, eller også
blev der fundet ligeså mange
svar, som der var kursister,
gæster og foredragsholdere.
Men det var måske heller
ikke så vigtigt at finde svaret. For det vigtige, når der
drives højskole, er altid den
fri samtale om det brogede
menneskeliv, som vi alle
sammen har til fælles.
En del Helnæsboere kom og
gik i løbet af kurset, og hørte
foredrag og fortællinger, så
film og gav deres besyv med
i samtalen. Heldigvis. Kurset
tiltrak ud over de faste kursister og dagelever også en del
mennesker fra det besynderlige, men charmerende vedhæng til Helnæs, som i daglig tale kaldes for ”Fyn”.
Ud over en hel del teologi,
poesi, musik og sang, fik vi i
kursets løb belyst Grundtvigs syn på kristendom, som
noget vi ikke selv skal skabe.
For det er der i forvejen i
kirkens ord og sakramenter.
Så der er plads til også at
være sig selv på godt og
ondt. ”Det hellige” er nemlig
ikke noget, som vi kan finde
ved at grave dybt i os selv,
eller ved at lave om på os
selv, men derimod noget,
som skænkes os i dåben og
nadveren. Tro er noget som
vi er fælles om i kirken. I
modsætning til Kierkegaards
”enkeltmandskristendom”,
hvor kristendom er et krav til
den enkelte om selv at tilegne sig kristendommen og
overtage ansvaret for sig selv
og sit liv, og efterfølge Kristus i ord og handlinger.

vidende og engageret om sit
syn på folketing og folkekirke.
Vi hørte Helle Blume genfortælle Kaj Munks skuespil
”Kærlighed” og Helnæs´
tidligere sognepræst Kristian
Østergaard, Sorø, fortalte om
Paulus liv og lidenskab. For
blot at nævne et par af foredragene. Historien om de
gamle Helnæsboeres åndelige liv blev desuden kortlagt
af højskoleforstander Kristian Kjær.
En mindre gåtur søndag
morgen til Dreslette eller
Sønderby kirker. Det var
vilkårene for de gamle indtil
1618, hvis børnene skulle
døbes eller Guds ord høres.
Så var det godt, at prædiken
varede mindst et par timer,
så man kunne nå at få varmen inden man skulle hjem.
I 1738 fik Helnæs sin første
sognepræst, der var en del af
en større vækkelsesbevægelse her på Vestfyn, hvis eftervirkninger stadig kan spores
i dag, og som spiller en rolle
i Danmarks kirkehistorie.
Dengang begyndte almindelige mennesker her på egnen
nemlig sammen med præsterne i Sønderby, i Dreslette
og på Helnæs, at mødes for
at diskutere tro og liv. Og
det kom til konflikt med de
kirkelige myndigheder, som
var bange for, hvad det kunne føre til, når jævne folk
sådan tog trossager i egen
hånd.
Et par vellykkede udflugter
til kirker på Fyn blev det
også til på kurset. Og et bud
på, hvad der under alle omstændigheder står ”fast” også
for det moderne menneske,
kunne være den gamle kirkebygning og de gamle ord,
der lyder i den. I hvert fald
har kirken og dens gudstjeneste været hér længere end
alle os andre.

Pastor Keld Schelander, Gamtofte Kirke fortæller levende
om Kirken og Peter Brandes glasmosaikker.
sen fortæller et sted; om
hvordan han kan li´ at sætte
sig ind i en kirke og forestille sig, hvordan udviklingens
og århundredernes omskiftelser bølger gennem gaden
udenfor.

Hvordan huse rives ned og
nye bliver bygget.
Hvordan rendesten afløses af
kloaker, og gaslygter af elektricitet.
Hvordan butikkernes udstillinger skifter med moden og
årstiderne og indehaverne,
hvordan stilladser stilles op
og pilles ned, hvordan sygdomme florerer og udryddes
og nye sygdomme kommer
Britta Schall Holberg fortalte Digteren Søren Ulrik Thom- til.

Hvordan håndmalede skilte
langsomt falmer, mens neon
bliver tændt.
Hvordan mennesker ”fødes
og dør og stiger til tops og
kommer til kort og går til
grunde” på gaden, hvor butikker og biografer kæmper
om opmærksomheden, og
travle mennesker myldrer ud
og ind mellem hinanden og
forbander møgvejret og de
evindelige prisstigninger. Og
dér midt i det hele ligger
kirken, som den altid har
gjort og altid vil gøre, og i
dette hus foregår nøjagtig det
samme, som der altid har
gjort og vil gøre, år ud og år
ind til tidernes ende.
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Fortsat fra forsiden…

Her forsøger man ikke at
følge med tiden, men taler
med kirkens gamle sprog,
dens nedarvede liturgi ind i
tiden fra evighedens synsvinkel. Her lyder trosbekendelse, evangelium og indstiftelsesord som de altid har
lydt. Og Herrens velsignelse
lyses som for 2000 år siden.
Om de ord står fast og til
troende i 2006 er altid et
spørgsmål og en samtale
værd, for de skal jo overtages, fortolkes og forstås for
at give mening og liv til
menneskers tilværelse i dag.
Ellers er ordene døde og
ligegyldige. Men indtil i dag
er de blevet bragt videre fra
slægt til slægt gennem et par
tusinde år. Og det er vel en
tanke værd i sig selv.

og har indtil nu 53 tilsluttet
sit net, der dækker Avernakø, Drejø og Strynø. Ligeledes er der link mellem Aarøsund og Bågø og Mandø er
også dækket. Torben Vestergaard er på vej til at installere netforbindelse til dele af
færgefarten i det sydfynske,
hvor der vil være bredbånd
på broen og ”hot-spot” til
passagererne (dvs. trådløs
forbindelse på færgen, således at arbejdet kan gå i gang,
så snart man er ombord).
Økonomien i projektet er
delvist dækket af EU-midler
og delvist af forbrugerafgifter. Da Helnæs ikke er en ø,
vil man ikke kunne bruge
EU-midlerne til omkostningerne her. Størrelsesordenen
er ca. 2500 kr i oprettelse og
nok ca. 170 kr pr. mdr. for
en 2MB forbindelse. Beløbsstørrelser, som alle kunne
tilslutte sig, idet man fandt,
at det næsten ville være en
halvering af TDC´s takster
for driften.

Disse kommentarer var uforståelige, især da nogle kunne
oplyse, at deres nabo havde
fået trods det, han boede
længere fra centralen. Når
man så nævnte, at man havde en liste så lang med potentielle brugere, var man
nærmest blevet mødt med
spot og spe. Det eneste der
til sidst kom ud af alt dette,
var et afslag – og ingen kunne forstå noget som helst.
Blandt deltagerne i mødet
var en nytilflytter mødt frem,
og hun havde blot bestilt
flytning af sin ADSL - tilslutning og det var sket –
uden videre. Det var man da
glad for på hendes vegne,
men hvorfor så ikke nogle af
de andre, der have søgt i Problemet med signalet –
årevis??
for kuperet terræn
Det er en teknisk forudsætning, at der er lige, åbne sigNu er det nok!
Hanne Jensen, der bor ved telinjer mellem masterne –
Stranden, tog initiativet til og det kan blive vanskeligt,
mødet, som 30 havde fundet idet Horne ligger højt på
vigtigt at bakke op. Torben linjen mellem Avernakø og
Vestergaard fra Ø – net på Helnæs. Et forslag med en
Strynø var inviteret for at linje fra Bågø til Helnæs
orientere om de muligheder, kunne måske lade sig gøre,
man havde for at få bred- selvom Thorø nok ville ligge
båndstrafikken fremført tråd- i vejen. Hvis signalet kan
løst ved signaler, som sendes komme til Helnæs – bl.a. til
en antenne på en højt beligfra mast til mast.
gende silo, så skal det sendes
Ø – net, hvad er det og videre til de tilsluttede husstande via en række master,
hvordan kan det gøres?
Ø-net drives som en en- der skal få signalet rundt om
mandsforretning fra Det gl. skove og klinter etc. for at
Mejeri på Strynø. Torben der kan være lige vej fra
Vestergaard startede i 2004 indgangen af signalet til slut-
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brugeren. Torben fortalte om
en lang række tekniske detaljer, som de færreste havde et
helt naturligt forhold til, men
det blev nævnt, at det kørte
med en meget høj sikkerhed
i 3 niveauer, og at det var
meget driftssikkert. Torben
havde målt hastigheden til
2MB på hans udstyr i 80% af
sendetiden, ligesom han
nævnte, at det havde fungeredt 99.5% af tiden siden
starten.
Arbejdsgruppe nedsat
De nævnte oplysninger skabte en høj stemning og flere –
også af dem, der allerede har
ADSL fra TDC – ville, p.g.a
prisen, skifte til Ø - net, hvis
det teknisk kunne lade sig
gøre. Ligeledes ville man
ikke tro, at en fornyet indsamling af underskrifter fra
potentielle brugere – også i
sommerlandet - ville nytte
noget, atter på grund af den
billige pris. Så tilsyneladende har problemet løst sig
selv, idet stemningen var til,
at man ikke mere vil have
med TDC at gøre, men sætter sin lid til Ø – net. Et udvalg bestående af initiativtageren Hanne Jensen, Viggo
Jørgensen, Per Bødker alle
fra Stranden og Henning
Storm og Janus Storm, fra
Lindhoved, blev nedsat til at
skulle arbejde videre med
sagen. Et tilbud om en henvendelse til TDC, for dog at
høre, om ikke der var en
troværdig person, der én
gang for alle kunne oplyse
om, hvad den rigtige årsag til
de mange afslag var, blev
dog accepteret af forsamlingen.
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Høstgudstjeneste og spisning på kroen
nesten demonstrerede Anders sin eminente evne til at
improvisere og klare prekære situationer – selv midt
under prædiken. Ganske
naturligt havde han sin familie med i kirke, hustru og fire
små drenge. Den mindste
blev urolig, hvorfor moderen
gik en tur på kirkegården
med ham. De tre andre blev i
kirken, men havde efterhånden svært ved at tie stille.
Midt under prædiken blev de
så højrøstede, at Anders med
høj, faderlig alvor måtte henvende et ”vær så stille dernede” til dem. Og dermed var
roen genoprettet.
Snakken på kroen blev efterhånden også højrøstet, som
en sådan sammenkomst bliver over mad og drikke.
Gode oplevelse - begge steder.
pd
L.A. Ring: I Høst, oliemaleri 1885

Stævnevej 21

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

Årstidens brugskunst
Besøg butik

Lørdage 10-17

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

tlf 64741601

vivi@wentzlau.dk

Søndag den 17. september
kl. 17.00 blev den årlige
høstgudstjeneste afviklet i
Helnæs Kirke. Menighedsrådet havde efterfølgende inviteret kirkegængerne til middag på Helnæs Kro. Det er
dejligt for præst og menighedsråd, at opleve en interesse og en medleven i fællesskabet på denne dag. Det var
overvældende, idet man havde regnet med at 30-40 ville
deltage, men ikke mindre
end 69 var med på kroen. Et
antal som kom bag på alle,
men de nye værtsfolk på
kroen tog det i stiv arm og
var i stand til at stille en buffet frem, således alle blev
bespiste. Et fænomen, som
dog tidligere er hørt klaret
med betydeligt flere mennesker og meget mindre mad,
(se Markus 8.1-22), men
alligevel godt klaret - også
her. Sammenkomsten på
kroen med fællessang og
nabosnak blev en succes for
fællesskabet omkring kirken
og præsten. Under gudstje-
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Sæsonens sidste koncert
endnu en god oplevelse. Det
bemærkedes undervejs, at
Carl Nielsen faktisk er den,
der sammen med Th. Laub
har komponeret flest melodier (34) til sangene i den udgave af Højskolesangbogen,
der var til rådighed til fællessangen.

Helnæs Kultur- og Musikforening sluttede sin niende sæson med en aften med
”Carl Nielsen i ord og toner”
MUSIKANMELDELSE
Af Poul Dreisler

Det blev en aften, der illustrerede denne store fynbos
mangesidige talent og berømmelse og som man aldrig
bliver træt af at blive indviet
i. Programmet var sammensat af såvel et flot fremført
kammermusikstykke: Stry-

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

gekvartet opus 13 i g-moll
(fra 1888). For at slå stemningen an indledtes med en
fællessang og efter pausen
foldede alle sig ud, publikum
med fællessang, Eva Kobel
(viola) sang solo, og Marianne Kienitz (2. violin) læste
op, om Carl Nielsens liv og
levned. De øvrige i kvartetten var Mads Hausted på 1.
violin og Karen Valeur på
cello.
Ung violinist i gode hænder
Undertitlen på koncerten var
”Ung violinist i gode hænder”. Interessant var det, at

Mads Hausted, der pt. aftjener sin værnepligt i livgarden, var elev af Marianne
Kienitz, og det fremgik af
programmet, at de alle på
kryds og tværs spiller med
hinanden i forskellige orkestre. Mads´s 1. violinspil
tydede på, at her er et talent i
svøb. En meget klangfuld
sikker føring i såvel kammerkvartetten som i akkompagnementet til sangen. ”De
gode hænder” sad på de tre
erfarne kvindelige musikere,
der sammen med Mads Hausted gav det fyldte galleri

En sæson er slut – jubilæum næste år.
Aftenens vært, Otto Arp,
sluttede af med at minde om,
at dette var sidste koncert i
niende sæson og at næste år,
i 10 – års jubilæum-sæsonen,
håbede man på et endnu
større publikum til en forhåbentlig meget festlig og
overdådig sæson, hvor man
ville prøve at gentage de
bedste oplevelser, gennem
de foregående ni år. Han
ønskede for foreningen, at
det kunne betyde endnu flere
medlemmer og – om muligt
efter denne sæson - endnu
flere publikummer. Der er
således lagt op til endnu en
spændende og speciel sæson
2007.
Velkommen til den – skal vi
hilse og sige.
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Lokalplan
Der kan være mange årsager til, at et lokalplanarbejde påbegyndes, men på landet er det som oftest et ønske om at sikre
landsbyen mod langsomt at undgå forandringer i en uheldig
retning
I artiklen fortælles generelt butiksbygninger, fælles anom hvad en lokalplan er - læg som frysehuse og mejeog hvad den kan indeholde rier osv. I sidste halvdel af
1900-årene er der bygget
parcelhuse, ofte med en
LOKALPLAN
Af Otto Arp
uheldig og en for landsbyen
fremmed udformning og
Forinden en lokalplan udar- beliggenhed.
bejdes er det nødvendigt, at
der foretages registreringer De ældste huse er ofte smalog analyser af de aktuelle le og høje huse med en
forhold: landsbyens bygnin- taghældning på 45 – 50 grager, beplantning, grønne der både på stuehus og
områder, gærder, vandløb avlslænger. Nyere driftsbygm.v., veje og stier samt ninger har ofte en anden
landsbyens forhold til det taghældning, f.eks. de tremomgivende landskab. I denne pelbyggede staldbygninger
proces er det vigtigt, at gøre med en taghældning på ca.
brug af det historiske kilde- 25 grader. Nye bygningsformateriale, forskelligt kort- mer vinder indpas – landbrumateriale, herunder udstyk- gets driftsbygninger antager
ningskort og topografiske mere og mere fabrikslignenkort, endvidere nedskrevne de former. Også stuehuset
beretninger og litteratur. Til ændrer udseende. De ældste
denne redegørelse hører også får ny tagbelægning med
en analyse af befolkningsfor- ”moderne” vinduer og døre,
hold, aldersfordeling, be- og de nye opføres med villaskæftigelsesforhold samt præg – Et-plansstuehuse
trafikale forhold, herunder med lavt tag ses ligeledes.
den kollektive trafik.
Andelstidens huse er let genkendelige med en større husLandsbyen udgør en
dybde og mindre facadehelhed
længde, udnyttet tagetage,
Landsbyen er i virkeligheden og gavlkvist.
en planlagt by, i Helnæs’
tilfælde en slynget vejforte- Bygningernes status
by, hvor bygrænsen følger En lokalplan skal indeholde
den naturlige terrænform. bestemmelser om bygningerByens friarealer var tidligere ne anvendelse og status. I
forten – en bygrønning med mange landsbysamfund beadgang til drikkevand, gade- liggende ved vandet eller i
kær og vandløb. Før udskift- naturskønne omgivelser ænningen var byen i stærk kon- drer flere og flere huse status
trast til det åbne land. Lands- fra helårsbeboelse til sombyen ændrer afgørende ud- merhuse og mange landsbyer
seende efter udstykningen. er i dag mere eller mindre
Hullerne, efter udflytning af affolket om vinteren. En
gårdene, blev efterhånden uheldig udvikling for landsudfyldt af jordløse huse, byens kamp for overlevelse

og eksistens. I flere landsbyer bygges endog deciderede
sommerhuse blandt landsbyens gamle bygninger, hvilket
får den til at fremtræde uhomogent og ændrer derved
afgørende karakteren af det
gamle landsbymiljø.
Hvad er rigtig og hvad er
forkert når man skal bygge
i landsbyen?
Det kan umiddelbart være
svært at tale overbevisende
om rigtig og forkert, når det
drejer sig om en bygnings
udseende – selv om man nok
kan finde eksempler på bygninger, som man uden videre
kan blive enige om virker
forkerte på netop dette sted.
Det er forholdet til omgivelserne, der er afgørende. Alligevel er der løsninger og
materialer, der må advares
imod. Både de gamle og
nyere gårdanlæg har lange
ensartede flader, med en fast
rytme i vinduesplaceringen i
stuehuset. De ældste jordløse
huse er små i sammenligning
hermed, men med de samme
karaktertræk og bygningsdetaljer.

rum og bør - når man færdes
i landsbyen - opleves som en
billedrække, der ændrer sig
og skifter, når man bevæger
sig rundt.
I lokalplanen bør det sikres
bedst muligt, at de oprindelige bygningers karakter fastholdes og at evt. tilbygninger
opføres i overensstemmelse
hermed.

Vinduer og døre
Bevaring af de oprindelige
døre og vinduer er af stor
værdi. Ofte kan disse repareres og isoleres uden at den
Der er en voksende forståel- oprindelige karakter går tabt.
se for, at bevaringsinteres- Ubehandlede vinduer virker
serne ikke blot skal rette sig fremmede i landsbyen.
mod det enkelte fredningsværdige hus, men mod større Taget
helheder – tilsammen skaber Taget er den vigtigste del af
de mange huse et helhedsbil- huset – derfor er lokalplalede af stor værdi. Byens nens bestemmelser om tagkaraktertræk må fastholdes i former og tagmateriale af
lokalplanlægningen i et le- særlig betydning for helvende og varieret bybillede i hedsbilledet.
et samspil mellem helheder Stråtaget er det traditionelle
og detaljer. Landsbyen ople- tag, som kan anbefales på de
ves som korte og sluttede fleste af landsbyens ældre
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bygninger. Tegltaget – og
helst vingetegl – kan benyttes i næsten alle situationer.
De ældre cementtagsten har
med årene fået en smuk
sølvgrå farve – men de nyere
cementtagsten har farver, der
er alt for skarpe i landbysammenhængen. Eternittage
er bedst til store tagflader og
bør være uden silikonebehandling. Paptaget med trekantlister kan give en meget
smuk tagflade.
I lokalplanen kan der fastsættes ret detaljerede bestemmelser vedr. tagdækningsmaterialer, kvistudformninger, udhæng, skorstene m.v. Dette gælder for
ombygninger – og de samme
retningslinier kan også gælde for nybyggeri i landsbyerne.

Husformen
Den husform, der bedst indpasses i landsbyen er et længehus med høj tagrejsning,
begrænset husdybde og begrænset etage-kælder og
sokkelhøjde. Nye huse skal
ikke have et tilstræbt gammeldags præg, men alene et
enkelt og redeligt udtryk.
Teglsten, der pudses og kalkes vil ofte være den rigtigste løsning, men huse i blank
mur kan også indpasses fuldt
tilfredsstillende. Typehuse
bør generelt undgås i landsbyen, ligesom udenlandske
typehuse forliges dårligt med
helhedsbilledet i en dansk
landsby. Ved lokalplanlægning må der findes en rimelig balance mellem det regulerede og måske lidt kedelige
byggeri og det for spraglede
bybillede.

De ubebyggede arealer
Ved lokalplanlægning bør de
ubebyggede arealer ofres
betydelig opmærksomhed.
Det gælder terrænformer,
belægninger, rabatter, klippede og uklippede græsflader diger og stengærder.
Terrænformer kan være årsagen til landsbyens bløde
karakter, hvor veje, huse og
beplantninger underordner
sig terrænformerne.
Faste belægninger består
traditionelt af brolægning,
den såkaldte stenpigning, der
kan være særdeles bevaringsværdig. Endnu ses grusbelægninger, som passer fint
ind i omgivelserne og som
nedsætter kørehastigheden.
Træer, levende hegn og haver er et vigtigt led i landsbyens helhedsbillede. Ved
lokalplanlægningen må man
sikre, at de værdifulde træk i
beplantning og haveanlæg
bevares og at evt. uheldig
beplantning fjernes.
Lokalplanen bør fastlægge,
hvor evt. ny beplantning i
landsbyen kan være ønskelig.
Vej og stiforhold
Det er vigtigt at sikre eksisterende værdifulde karakteristiske vejforløb. Herunder
bør det overvejes, om der
skal træffes foranstaltninger
for at øge trafiksikkerheden.
De gamle stier registreres og
sikres. Evt. anlæggelse af
nye stier.
Lokalplanen bør tage stilling
til fastlæggelse af byggelinier i forhold til vej, og der må
tages stilling til parkering.
Man må sikre, at evt. parkeringspladser ikke får en for
bymæssig karakter.
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Hvad skal lokalplanen
indeholde?
Det er forskelligt, hvor detaljerede bestemmelser, man
skal fastsætte i en lokalplan,
men en lokalplan kan typisk
indeholde bestemmelser om:
- sikring af de eksisterende
bygninger, træer, hegn og
terrænformer, som man ønsker bevaret i deres nuværende tilstand.
- at ændringer af eksisterende forhold. F.eks. regulering af uheldige trafiksikkerhedsspørgsmål, uheldige
bebyggelsesforhold, samt en
sikring af, at ændret anvendelse af bygninger sker på
en harmonisk måde.
- hvordan og på hvilke måder ny bebyggelse og nye
funktioner føjes ind i den
eksisterende bebyggelse
- bestemmelser om bygningernes anvendelse og status.
Hvordan skal man gribe
arbejdet an?
Det vil være værdifuldt og
vigtigt at inddrage befolkningen, således at de er med
til at opstille programmet og
drøfte lokalplanlægningens
tendens og indhold. En sådan indledende idédebat
giver et langt bedre resultat
og et planforslag alle kan
tilslutte sig. Beboermøder og
samarbejde med foreningerne skal redegøre for bevaringsinteresser, byggeønsker
samt drøftelser af, hvor
stærk lokalplanen skal binde
og hvad skal den binde.

bestemmelser om bevaring af bymiljøer et lokalplanforslag.
og bygninger.
Det påhviler kommunalbestyrelsen at
Kommuneplanloven fra 1977:
Kommuneplanen
består
af
en
hovedtilvejebringe en lokalplan, når det er
Lokalplaner erstatter herefter tidligere
struktur
for
kommunen
som
helhed
og
nødvendigt for at sikre kommuneplabyplanvedtægter og afløser også de
nens virkeliggørelse.
tidligere bevaringsplaner efter landbyg- rammer for lokalplanlægningen, som
omfatter
dele
af
kommunen.
geloven, § 43, stk. 1 c.

Fakta vedr. Lokalplaner:

Kapitel 5 i planloven indeholder LokalPlanloven (1992):
Lokalplaner er fortsat den eneste plan- planlægning og § 13 giver kommunen
type, hvori der kan fastsættes bindende ret til på ethvert tidspunkt at udarbejde Kamma Hansen
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En lovende begyndelse
på Helnæs Kro

På rigtig Helnæs-manér –
tradition og fornyelse - har
de nye krofolk indledt deres nye tilværelse. HelnæsPostens madskribent har
indtaget en frokost, lørdag
den 9. september. Og det
var en rigtig god oplevelse
MADANMELDELSE
Af Poul Dreisler

Vi mødte uanmeldt op, Deres udsendte og to ledsagere,
i spændt forventning til en
frokost. I ventetiden på vor
anden ledsager havde vi studeret de nye menukort, ophængt til venstre for indgangen – og det tegnede godt.
Forventningerne var sat i
højeste beredskab. Smagsløgene aktiveret. Så meget
desto større blev skuffelsen,
da vi møder en gammel bekendt fra det tidligere kroliv,
Lis, der desværre må meddele, at alt er optaget. Der er
fest ét sted og fødselsdag et
andet, der er et par udflugtsbusser på vej etc. etc. En
rigtig travl dag. Vi kunne se,
at alt var dækket flot op, og
et flertalligt personale dukkede op under vores samtale
med Tina Broberg, den nye
værtinde, som var kommet
til. Pludselig siger Lis, ”der
er et enkelt bord i Verandaen, I kan få”. Følelsen af at
have vundet i lotteriet bredte
sig omgående. Vi fik det
absolut eneste bord, der ikke
var forudbestilt.

En flot menu med kendte
og nye retter
Vi følte os godt tilpas i de
hvidstivede omgivelser. Dugen, servietten, det fodlange
forklæde, som skiftende servitricer bar. Frokostmenukortet gav os ti valgmuligheder, hvoraf vi genkendte
flere at hittene fra tidligere.
Mine ledsagere var moderate
i deres valg, hhv. ”Røget
laks på blinis* på et leje af
salat med caviar relish” (65
kr.) og ”Kyllingbryst sauteret med svampe og krydderurter, serveret med pasta og
zuchinni” (85 kr.). Deres
udsendte kunne ikke modstå
”Frokosttallerken bestående
af varm røget laks, medaljon
af svinemørbrad, oksebryst
med pickles, kyllingebryst
samt 2 slags ost” (135 kr.).
Dertil hjemmebagt brød af
flere slags. Øl og vand.
En yderst vellykket frokost
Det blev en delikat og yderst
vellykket debut i mødet med
det nye værtspar og køkken.
Tradition og fornyelse i en
aldeles superb forening. Rigeligt på tallerknen til absolut rimelige priser og med en
uforlignelig frokostmenu,
der for en dels vedkommende går igen på aftenmenuen
Den rummer også de gode
gamle uerstattelige retter,
såsom dyrekøllen med waldorfsalat, stegte ål i flere
variationer, den store hele
rødspætte med fyld osv. osv.
Mine ledsagere nød til fulde

deres behageligt tilpassede
måltid, hvorimod Deres udsendte erkendte, ”at øjnene
ofte ikke kan få nok”. Det
var et herremåltid at komme
igennem. Men det var lækkert. Gustav Wieds klub
”Ædedolkene” fra ”Livsens
Ondskab” kunne med stor
fornøjelse slå sig med på
Helnæs Kro og føle sig
hjemme.
En afsluttende bagatel
Vores samtale om stedet og
lokale forhold gjorde, at vi
sagtens kunne bruge tid til at
afslutte med en kop kaffe –
”og skal I ha´noget til”? blev
vi spurgt. Af tre muligheder
valgte vi alle en æbletrifli
(38 kr.) – der, da den kom på
bordet, var et lodret dementi
af kagens fornemme navn.
Trifli kommer af det engelske ord trifle, der betyder
bagatel, og her fik vi en stor
skål æbledessert under en
flot flødeskums dekoration
med makron i sherry i bunden. Hermed måtte Deres
udsendte atter genkalde sig
beviset på, at bukselinningen
altid er for lille, når man
forlader Helnæs Kro. En
absolut succes, og der var
heller ikke betænkningstid,
da vi blev spurgt af en af de
tre servicerende, om vi havde været tilfredse med maden. Vi er ikke blege for at
give seks hvidstivede for-

klæder for denne oplevelse.
Heri er indregnet den snarrådighed og fleksibilitet, at
kunne have os ved det sidste
ledige bord. Og at kokken
kunne klare vore ønsker så
elegant, selv på et tidspunkt,
hvor køkkenet må have stået
på højtryk i spændt forventning om de mange gæster,
der strømmede ind, da vi
langt om længe havde fået
stillet vores sult – og journalistiske nysgerrighed. Lad os
også nævne, at verandaen så
absolut er et rart og intimt
sted at indtage en frokost på
en solrig sensommerlørdag.
Hvad skal der ske i
fremtiden?
Ind imellem fik vi anledning
til at spørge Tina Broberg
om årets gang på kroen, og
man vil naturligvis se tiden
an, men regner med at holde
lukket i januar, dog ikke for
bestilte fester. Desuden vil
der være mad ud af huset,
dog til mindst 15 kuverter,
og der vil ikke ske større
ændringer – ej heller vil
skænkestuen blive genoprettet.
En lykke at kroen fortsætter,
og at der er fundet afløsere,
som kan og vil føre stedet
videre med tradition og fornyelse som fundamentet.
* se opskrift på bagsiden

HELNÆSPOSTEN
der være underholdning ved
jazzpianisten Per Sonne

Kaotiske billeder
på Galleri Helnæs
Gl. Præstegaard
Den sidste udstilling i år på
Galleri Helnæs gl. Præstegaard er en separatudstilling
med maleren og arkitekten
Lau Lauridsen (LORENZO).
Der er fernisering lørdag den
7. oktober fra kl. 14 til 17,
hvor kunstnerne vil være til
stede. Ved ferniseringen vil

Lau Lauridsen (Lorenzo)
(født 1948) er uddannet som
arkitekt og billedkunstner på
Kunstakademiet i København fra 1968 – 1976. Lau
Lauridsen (Lorenzo) arbejder primært som grafiker
(koldnålsraderinger), men
har i de senere år kastet sig
over oliemaleriet og collagen
som udtryksform. I Lorenzos
oliemalerier er der en tydelig
inspiration tilbage til de russiske avantgardister fra midten af 1920’erne som f.eks.
El Lissitzky og Kasimir Malevichs. Lorenzo videreudvikler de russiske avantgardisters univers i en kompleks, kaotisk sammensætning af linjer og former. oa
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Årets julegave
HELNÆSPOSTEN 2006
12 numre, flot indbundet
275 kr. ekskl.. forsendelse

Bestil din bog NU !
og senest 24. november 2006
hos Ulla Dreisler
64 77 13 72
eller mail til: dreisler@mail.dk
Det vil i år være muligt at nyde
julefrokosten på

HELNÆS KRO
Eller mad ud af huset.
Bestil venligst bord på tlf.. 64 77 13 41

v/ Tina og Tommy Broberg
Strandbakken 2 . 5631 Ebberup . Tlf. 64 77 13 41

SUPER SPAR I ASSENS
Kører varetur til Helnæs hver
tirsdag og fredag formiddag

Bestil varer dagen før på tlf.

64 71 22 48
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KORT NYT
Torsdagsklubben

Høstfest i Forsamlingshuset
Årets Høstfest blev afholdt
fredag den 15. september i
Helnæs Forsamlingshus.
Som sædvanlig var der fuldt
hus, med over 100 glade,
festklædte helnæsboere i alle
aldre. Bordene var smukt
dækket og da Annelises buffet kom på bordet var alt,
som det skulle være. Der var
stort set ikke den ting der
ikke kunne findes blandt de
lækre retter. Alle blev dejligt
mætte samtidig med, at der
blev indtaget øl og snaps i
rigelige mængder. Herefter
gik de fleste over til rødvi-

nen og da dansen begyndte
til den levende musik ved
Kim Mikkelsen rytmebox
kom alle efterhånden ud på
dansegulvet. Det blev sent
inden de sidste kom hjem.

Vi starter torsdagsklubben
den 12. okt. kl. 14.30 i Borgerhuset. Vi håber mange vil
slutte op om klubben, så vi
kan få nogle hyggelige eftermiddage sammen.
Første gang planlægger vi
vinterens program og spiller
et slag kort, men den 23. okt.
kommer Sv. E. Hansen fra
Odense og Tove Fil fra
Dreslette og viser en Safarifilm fra Kenya og fortæller
om Karen Blixen. De har
begge rejst i Afrika mange
gange. Som sædvanlig beder
vi deltagerne om at tage kop
og brød med. Klubben gi´r
kaffen.
Selvom man ikke kommer
hver gang, er man velkommen til at deltage enkelte
gange. Færdigt program i
næste nummer.
Alle er velkomne! AH

april 2007, hvor vi igen ser
frem til at kunne servicere
helnæsboerne med morgenbrød, legeplads, lidt aktiviteter og masser af solskin og
godt humør.
Vi har haft en god sæson, og
vi håber at kunne glæde vore
gæster med lidt nyt på legepladsen samt færdiggørelsen
af servicebygningen med
familierum, puslerum og
handicaptoilet. Det er den
gamle bygning midt på pladsen, som vi har arbejdet på i
snart to år, og som lige
mangler ”det sidste”, oplyser
Eigil Kristensen.

Vidste du …
.. at der kan købes 10
forskellige kvalitetsvine
fra Lögismose på

Høstfesten er blevet stedet
”MEJERIET”
hvor alle mødes i et stort flot
åbent alle
og fornøjeligt fællesskab,
lørdage mellem
hvor vi lærer hinanden bedre
Campingpladsen lukker
at kende.
14-17.
for i år
oa
Er du i bekneb udenfor
Campingpladsen er nu luk.
ket ned for denne sæson, og
åbningstid ringer du på
det vil sige at butik og cam- tlf. 64 77 14 85 - så finder
pingplads er lukket indtil 1.

vi ud af det !!

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

POSTBUTIK
ÅBEN MAN - FREDAG

8.00 -17.00

HÅNDKØBSUDSALG FRA
ASSENS APOTEK

VARETUR TIL
HELNÆS
HVER TORSDAG
DU RINGER
KAJ BRINGER!

MARLENE LARSEN
Ebberupvej - Ebberup - tlf. 64 74 11 82
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Det´ kun for børn
ved Anne Hansen

Opfordring
Kære Helnæsbørn
Her på børnesiden er der
hver måned en artikel, som
handler om noget, der er sket
eller sker på Helnæs. Den
kan også handle om en person, som er vokset op på
Helnæs og har skrevet en
bog eller har lavet noget
interessant eller oplevet noget spændende.

”Hængekøjen” og ”Op med
håret”, det er dem, jeg lige
kan huske. Det var et godt
show. Det var ærgerligt,
Jeg var til UFO og YEPHA der ikke blev udleveret ørekoncert den 15. sept. i To- propper. Men musik skal jo
baksgården i Assens.
være høj.
De sang blandt andet: Emma Nissen

UFO og YEPHA
koncert

Løsning på opgaven i H P 9.
Af de 10 titler havde H.C.Andersen skrevet:
Den lille Idas blomster
Tommelise
Ole Lukøje
Hun duede ikke
Kun en enkelt har gættet på
konkurrencen, så denne
gang går gevinsten, der er
sponsoreret af Tobaksgården, til de to, der har skrevet
børnesiden i sidste udgave.
Karina Bang og Maria Mygind Hansen.
A.H

Hver eneste måned vrider vi
vores hjerner for at finde et
godt emne at skrive om.
Derfor vil vi gerne opfordre
jer til enten selv at skrive en
artikel, om et emne, I synes
kunne være interessant, eller
hvis I ikke selv har lyst til at
skrive artiklen, kan I komme
med ideer, så vil vi med glæ-

de skrive for jer, eller sammen med jer. Det eneste krav
til artiklen eller ideen er, at
det skal være noget i godt
selv kunne tænke jer at læse
om. I skal også kunne tænke
jer at undersøge, for man
skriver ikke bare om en person uden at interviewe ham/
hende, eller undersøger sagen, så man ikke skriver en
artikel, hvor kun det halve er
sandt.
I kan aflevere den til Anne
Hansen, Helnæs Byvej 65.
Hvis I vil ha´ os til at hjælpe
med artiklen, kan i komme
og besøge os, så vi kan aftale
en dag, hvor vi kan se på det.
Henvendelse til Maria M.
Hansen Helnæs Byvej 67
eller Karina Bang, Ryet 3.

Konkurrence
Hvad hedder
spejderen?
Find de bogstaver, der forekommer
præcis 3 gange.
Send løsningen
til
Maria, Karina
eller Anne

Børneteater
Nu skal vi i gang med at
øve til julespillet. Første
samling er den 6. okt. kl.
16.00 hos Anne Hansen,
Helnæs Byvej 65.
De følgende fredage øver vi
i Borgerhuset også kl.
16.00.

Der er 15 unge mennesker,
der har meldt sig til at deltage, så vi håber, det bliver en
god oplevelse den 9. dec.
ved juletræet.
A. H.

BAMBI
Legetøj & Lædervarer
Østergade 55 . Assens . Tlf. 64 71 13 10
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DET SKER I OKTOBER

Redaktion Helle Blume Andresen tlf. 63 73 70 09

FORENINGER
.

Gudstjenester
8/10 kl. 17.00
15/10 Ingen
22/10 kl. 9.00 (CB)
29/10 kl. 11.00

planlægger vi vinterens program og spiller et slag kort,
men den 23. okt. kommer
Sv. E. Hansen fra Odense
og Tove Fil fra Dreslette
og viser en Safarifilm fra
Kenya og fortæller om Karen Blixen. Færdigt program
i næste nummer.
Alle er velkomne!

Petanque
hver tirsdag kl. 18.00 til
vejret stopper os.
.
Helnæs Lokalhistoriske
arkiv
holder åbent 1. lørdag i hver Fællesspisning
måned kl. 9.30 - 11.30
Helnæs Forsamlingshus
inviterer til fællesspisning
Lørdag d. 28. oktober kl.
Galleri Bangholm
Billeder af Solveig Refslund 19.00
Tag madkurven med. DrikÅben hver lø. - sø. 12 - 17
kevarer købes i baren.
Huset giver kaffen.
Galleri
Helnæs Gl. Præstegaard
Udstillingen KAOTISKE
BILLEDER med maleren
Gymnastik
i Borgerhusets gymnastikLORENZO.
sal.
Fernisering lørdag, den 7.
1. gang mandag d. 9. oktooktober kl. 14 - 17
Åben hver lø. - sø kl. 12 ber kl. 19.30
Kom og vær med, alle er
17.
velkomne (M/K).
Det er gratis for HelnæsØlsmagning
boerne.
Første gang den 31/10 kl.
Husk vand og håndklæde.
19.30
Derefter 22/11 og 7/12
Tilmelding 3 dage før til
Peter Søgård tlf. 64 77 18 70 Dyrejagt og vildtspil.
Helnæs jagtforening oplyser
eller
at dyrejagten i år afholdes
Jørgen Storm
tirsdag den 10/10 med start
tlf. 64 77 18 29
kl 9:00 fra Østergård, og
fællesspisningen er kl 18:30
Torsdagsklub
på Helnæs kro. Vildtspillet
Vi starter torsdagsklubben
afholdes onsdag den 11/10
den 12. okt. kl. 14.30
i Borgerhuset. Første gang kl. 19:00 i forsamlingshuset.

05/10 MAD: Sigrid Jacob (USA) / Poul Ib
Henriksen (DK)
05/10 Dissing, Dissing,
Las og Dissing
06/10 Musik Cafe med
Irene Strange og Jørn
Nielsen
07/10 Alex
08/10 Musikcafé med
Preben og Kirsten
13/10 Hooters Blues
20/10 Bølle Bob Show
21/10 Jorge Degas
Trio
26/10 Brd. Jesper &
Claus Hempler
27/10 Malene Mortensen

Læs mere på
Tobaksgårgens
hjemmeside:
www.tobaksgaarden.dk

GRAFISK VIRKSOMHED
HOSTRUPVEJ 2 5230 ODENSE
63 13 00 00

Sønderby
Smede– og
VVS
v/ Karsten Andersen

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

Tlf. 64 74 10 05
21 67 96 25

Helnæs Beboerforening:
Fmd. Annelise Larsen
Helnæs Byvej 33
Tlf. 64 77 15 95
Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 64 77 13 76
Borgerhuset
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19
Tlf. 64 77 13 97
Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 64 77 13 76
Helnæs Forsamlingshus
Ryet 10
Fmd. Janus Storm
Lindhovedvej 29
Tlf. 64 77 18 82
Udlejning
Bente Haines
Tlf. 66 13 24 87
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Lone Rasmussen
Stævnevej 14
Tlf. 64 74 25 74
Helnæs Jagtforening
Fmd. Jørgen Storm
Lindhovedvej 20
Tlf. 64 77 18 29
Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Bøgeskovvej 16
Tlf. 64 77 13 07
Skolekredsen,
Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 12 75
Helnæs Kulturog Musikforening
Fmd. Kirsten Broberg
Fåborgvej 41
5610 Assens
Tlf. 64 74 41 70
I/S Maen.
Fmd. Finn Hemmingsen
Stævnevej 23
Tlf. 64 77 13 29
Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Stævnevej 2
Tlf. 64 77 15 01
Vandværket
Fmd. Preben Jensen
Helnæs Byvej 7
Tlf. 64 77 13 06
Menighedsrådet
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19,
Tlf. 64 77 13 97
Sognepræst:
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 64 77 10 83
Graver: Hanne Albrechtslund
Tlf. 64 77 10 20
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KØB OG SALG
Køb og salg annoncer optages gratis og skal være redaktionen i hænde senest 6
dage før den første i hver
måned. Billeder kan medtages i et vist omfang
Byggegrund eller hus
Søges på Helnæs af lille ny
familie.
Tobias, Trine og Mads
Helnæs Mølle
Tlf. 64 77 13 60 /27 21 3819
Brænde og traktor
Træer fældes i bytte med
brænde. Traktor med frontlæsser og evt vogn
købes.
Eigil Kristensen
Strandbakken 21
Tlf 4042 9388
Brænderundsav med rullebord, til montering på traktor, sælges for kr. 5.000.
Henvendelse: Bangholm,
Helnæs Byvej 15,
tlf. 64771804.
Cykelholder til biltag.
Plads til 3 cykler.
100,- kr
Ulla & Poul Dreisler
Ryet 22, Helnæs
64771272/64771372
Kompostbeholder
Plastikbeholder til hushold-
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MÆRKEDAGE
ningskompost. Sælges for
300,- kr.
Ulla & Poul Dreisler
Ryet 22, Helnæs
64771272/64771372
Klintholm Honning
35 kr. pr. glas.
Helnæs Byvej 17
Bjarne Grønbæk
Havefræser sælges
Kun 500,Palle Hermansen
Stævnevej 9
Tlf.. 20 28 70 13
Lagerplads
til malerier søges
Hroar Gomsrud
Stævnevej 15
Tlf. 24 48 60 96
TV til salg
TV af mærket LOEWE med
fjernsynsbord.
Prisen taler vi om.
Ilse Kürstain
Bøgeskovsvej 14 A, Helnæs
Tlf. 64 74 27 88
Værksted søges
Lokale i avlsbygning min.
30 m2 eller mere ønskes til
leje hurtigst muligt.
Casper Arp
Tlf.. 63 74 00 11

Vaskemaskine
Fuld funktionsdygtig vaskemaskine af mærket Völund
kan afhentes gratis.
Birgitte Arp
Stævnevej 7
55 39 60 40
Savklinger sælges
2 stk savklinger 350 mm,
snitbredde 3,5
Boring 3,5 mm
Antal tænder 54
Vægt ca. 2 kg
Casper Arp
Brandkærhuset
Helnæs Byvej 76
63 74 00 11 23 31 78 34

Under rubrikken Mærkedage optager HelnæsPosten
orientering om kommende
fødselsdage, jubilæer, bryllupper osv. - og gerne med
billeder.

60 år
Hanne Ellebæk
fylder 60 år den 5. oktober
2006

40 år
Laila Berg Hansen
Søgård, Helnæs byvej 67
Fyldte 40 år 19. september
2006
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Opskrift på blinis - som serveres på
Helnæs Kro … se artiklen side 10

HP+

EFTER
HØSTGUDSTJENESTEN
Menighedsrådet har fået noget
at tænke over efter den store
tilslutning, der var til høstgudstjenesten og middagen på Helnæs Kro.
Du, har du hørt hvad de har
fundet på nu?
Nej, har du?
Ja, de vil prøve at skifte kirkekaffe og småkager ud med sovs
og kartofler og en snaps.
Nå, jeg har nu hørt, at de ville
indføre ti-turskort

DAGENS TEKST – MEST FOR
LANDBRUGET.
13. Søndag efter Trinitatis (10.
september 2006)
Denne hellige lektie skrives i
Tredje Mosebog:
Herren talte til Moses og sagde
bl.a.:”Når I høster kornet i jeres
land, må du ikke høste helt ud
til kanten af din mark, og hvad
der ligger tilbage, når du har
høstet, må du ikke samle ind.
Din vingård må du ikke plukke
ren, og nedfaldne druer i din

vingård må du ikke samle op;
dem skal du efterlade til den
trængende og den fremmede.
Jeg er Herren jeres Gud!...”
Med særligt henblik på Helnæs,
jf.. HP 7 kan tilføjes: ”Når I pløjer jorden i jeres land, må du
ikke pløje ud over kanten af din
mark, …”

TDC-SKRIFTSTED
”Sandelig siger jeg Jer: En kamel kommer lettere gennem et
MEDDELELSE.
HP+ er blevet bedt om at bringe nåleøjet end 12 helnæsboere
kommer på Internettet.”
følgende meddelelse fra en
bekymret læser:
GODT ORD IGEN!
”Skulle nogle have set denne
mand i hans ulykkelige tilstand, ”Lader de små børn komme til
skal jeg hermed på det kraftig- mig. De skal bare holde bøtte,
ste dementere, at jeg har nogen når far har ordet.”
Anders L. Rasmussen, sognesom helst andel deri.”
præst
Ærbødigst, hans kone
Hanne

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

Ingredienser
4 dl hvedemel (250 g)
20 g gær
4 dl boghvedemel (250 g)
1 tsk. sukker
2 æg
Salt
1/4 l mælk
1/4 l piskefløde
4 æg
Olie til stegning
Smeltet smør
Fremgangsmåde:
Kom melet i en skål. Bland
gæren i, som er opløst i lidt
lunkent vand. Lad dejen hvile i 10 minutter. Tilsæt boghvedemel, sukker, 2 æg og
salt. Rør mælken i, til dejen
har konsistens som almindelig pandekagedej. Pisk ægge-

hviderne og fløden stiv hver
for sig. Vend det i dejen
sammen med de 4 æggeblommer. Tilsæt til sidst lidt
lun mælk. Varm olien på en
lille pande. Hæld lidt dej på
og bag små fine pandekager
ved meget høj varme. De
bliver tykkere og mere svampede end almindelige pandekager, og de skal kun være
lysgyldne i farven. Efterhånden som pandekagerne er
bagt, lægges de i et ovnfast
fad og holdes varme i ovnen.
Tips: Blinis kan serveres
meget enkelt og elegant, det
kommer kun an på tilbehøret. Til hverdag spiser russerne dem med marmelade eller
hytteost på. Ved mere festlige lejligheder smøres blinis
med smeltet smør, og der
hører meget lækkert tilbehør
til: Sort eller rød kaviar eller
tynde skiver af fersk røget
laks eller hellefisk, dækket af
en stor skefuld creme
fraiche.

