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Butikken
Kunst · Kunsthåndværk

Brugskunst
Summerbird chokolade

samt andre lækre  
delikateser

Caféen
Cappuccino · Café Latte

Espresso · Alm. kaffe
Cacao samt udvalg af the 

Hertil forskellige frugttærter  
samt cookies

Åben søndag 11-17

Helnæs Kunst og HÅndværK
stævnevej 9 · tlf. 63 73 70 13
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Kite-surfing
– Side 6 og 8

Helnæs Made 
skal ikke fredes
– Side 10 

første trin frem mod formule-
ring af landdistriktspolitikken 
i Assens Kommune blev taget 
på et velbesøgt borgermøde 
den 5. september. vi har ind-
flydelse, via landsbyplanen, 
til at være med til at formu-
lere politikken, og dermed 
håbe på, at den tilgodeser de 
visioner, mål, ønsker og krav 
som befolkningen har til livet 
på Helnæsfortsættes på side 4-5

Stævnevej 21

Lørdag 10-17
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tøj til hele familien
Vi fører tøjmærket 
GreenHouse

Årstidens  
brugskunst
Besøg vores butik. Vi har åbent 
hver lørdag fra kl. 10-17

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!

Borgermøde i Helnæs 
Forsamlingshus  
– om landsbyplan 
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leder

forsamlingshuset 100 år

I virkeligheden er det fantastisk, at en idé er så sejlivet at den 
kan holde i 100 år. Men det er tilfældet med Forsamlingshu-
set, der i dette år fylder 100 år. Men selve institutionen og 
idéen er næsten 50 år ældre. 

Det nuværende forsamlingshus har gennem generationer 
været øens samlingspunkt for masser af aktiviteter, fra kar-
le og pige gymnastik, skjolddanse og  eksercits, politiske 
møder, foredrag, bankospil, utallige høstfester og dilletant  
forestillinger og meget meget mere.  Den sidste høstfest er 
afholdt for mindre end 3 uger siden og er omtalt i dette num-
mer af HelnæsPosten. Forsamlingshuset er blevet et spejl på 
vort lille samfund. Et fantastisk samlingssted for de fleste af 
de folkelige aktiviteter der overhovedet er foregået på øen.  
De samfundsændringer der gennem årene har fundet sted har 
naturligvis på forskellig måde ændret forsamlingshusets ak-
tiviteter, men stadigvæk fortsætter mange af de gamle tradi-
tioner i respekt for den lange tradition. 

Et jubilæum giver lejlighed til at skue tilbage. Hvad var det 
dog der skete? Kan du huske? Masser af oplevelser og gode 
minder dukker frem. Men et jubilæum giver også mulighed 
for at skue frem. Hvordan vil det gå fremover? Hvordan skal 
Forsamlingshuset takle de nye tider og en ny befolknings og 
erhvervsstruktur?  Det er en udfordring som Forsamlingshu-
set skal tage stilling til også set i lyset af den store donation 
som Forsamlingshuset har modtaget netop i 100-året for sin 
eksistens. 

HelnæsPosten ønsker hele øens folkelige samlingspunkt 
hjertelig tillykke med de 100 år.   

oa

Berigtigelse

Forkert billede
HelnæsPosten skal hermed beklage, at vi bragte et forkert 
billede i reportagen fra årets sommerfest. De to muntre 
herrer på billedet, Hans Larsen og Preben Jensen, har 
meddelt HP, at de desværre ikke deltog i sommerfesten 
i år. 

Forkert dato
HelnæsPosten beklager at have bragt en forkert dato i re-
portagen om Pia Skøtt´s fødselsdag. Pia fyldte 50 den 27. 
august og ikke den 27. juli, som vi fejlagtigt skrev. 

red.

Indhold
Borgermøde og landsbyplan
Artiklen redegør for aspekterne i den landsbyplan som Helnæs vil 
formulere. Planen skal beskrive befolkningens visioner, mål og øn-
sker.
side 1, 4 og 5

Kitesurfing
Danmarksmesterskabet i Kitesurfing blev afviklet på Helnæs.  
Læs reportagen 
side 6

turbotelefoni til landsbyerne
Nordisk mobiltelefonnet udruller landsdækkende mobilbredbånd 
side 7

Læs også artiklen: 
Kitesurfing en naturoplevelse på naturens bekostning
side 8

Højskoleforstander fylder 60
Læs HPs portræt af Kristian Kjær 
side 9

Helnæs Made
Hvorfor skal maden ikke fredes ? 
side 10 og 11

den sidste koncert i Helnæs Kultur- og Musikforening
Anmeldelse
side 13

Høstfest
HelnæsPostens udsendte har været til høstfest i Forsamlingshuset. 
Læs hans beretning 
side14 

udflugt
Menighedsrådets udflugt til Engelsholm
side 16

en kold vinterdag
llse Kürstein har skrevet en lille novelle inspireret af et billede af 
Alexander Thieme.”En Kold Vinterdag”
side 17 
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PAstorens KluMMe Anders lundbeck rasmussen

den danske celle

Forfatteren Peter Øvig Knud-
sen har skrevet en bog, om 
Blekingegadebanden, der hed-
der ”den danske celle”. Den 
handler om den venstreorien-
terede danske terrorcelle der 
i 70 érne og 80 érne begik en 
række røverier for at skaf-
fe penge til oprørsbevægelser i den tredje verden. I 1989 blev 
gruppen fanget og dømt bl.a. for røveriet mod Købmagergade 
postkontor. Et røveri der som bekendt endte med drabet på en 
ung politibetjent. Af bogen fremgår det at de fleste af bandens 
medlemmer i dag tilsyneladende ikke føler nogen fortrydelse i 
forhold til det som de har gjort. Men ét af bandens medlemmer 
medvirker i bogen. Han optræder anonymt, og kaldes i bogen 
simpelthen for ”stemmen” Og han forsøger at forstå, hvordan 
det kunne komme så vidt, at man betragtede det som legitimt 
at anvende vold til at nå sine politiske mål. Og han konkluderer, 
at de mekanismer der styrede gruppen slet ikke er gennemskue    
lige for fornuften. 
Men der var tale om en form for sekt. Man havde et verdensbil-
lede, der skarpt delte verden op i ”os og dem” Der var en stærkt 
centraliseret opbygning og styring. Gruppen var præget af hem-
melighedskræmmeri og det var tabu at omtale eller diskutere 
visse emner, og at kritisere ledelsen. Af hensyn til sagen skulde 
det enkelte medlem underkaste sig en streng disciplin. Og som 
det altid er tilfældet i sekter, blev medlemmerne holdt på plads 
ved hjælp af angst. Med truslen om at blive udstødt. Men med-
lemmerne underkastede sig gerne, fordi de til gengæld fik et 
stærkt fællesskab og en sikker identitet i forhold til omverdenen; 
fordi de lærte at betragte sig selv om noget særligt – som de 
udvalgte. Sådan er sektens mekanisme. ”Stemmen” siger selv, 
at det nærmest var et religiøst fænomen. Det var, siger han: ”… 
næsten som disciplene omkring Jesus eller andre guruer”. ”Vi 
er bedre end alle andre” (s.332) ”Stemmen” sammenligner altså 
i bogen sin egen politiske sekt med Jesus og kredsen omkring 
ham. Men det kan han kun gøre, fordi han absolut intet ved om, 
hvad der fortælles om disciplene og den første kristne menig-
hed i det ny testamente. For læser man historien om den første 
menigheds tilblivelse, så adskiller den sig fra så mange andre 
historier om parti- og religionsdannelser igennem tiden, ved at 
der tales meget åbent om grundlæggernes fejl og fald. Disciplene 
er netop ikke bedre end alle andre. De misforstår og fejler gang 
på gang, og da det virkelig gælder svigter, forråder og fornæg-
ter de Ham som bekendt alle sammen. Så det nye testamente 
fortæller, at de første kristne i alle højeste grad var fejlbarlige 
og ufuldkomne mennesker. Og kristendommens lære om men-
nesket er da også den, at mennesket er en synder, der konstant 
snubler over sine egne idealer. Og det er man nødt til at tage 
højde for, når mennesker grundlægger samfund eller slutter sig 
sammen i grupper. Det gælder også i kirken. Det har i tidens løb 
især vækkelsesbevægelserne savnet blik for, når man har forsøgt 
skelne imellem troende og vantro, ”os og dem”, og at gøre kirken 
til en magtkirke. Også kirken har til tider fortalt sine medlem-
mer, at de var noget særligt, at de var anderledes, bedre end alle 
andre mennesker. Men selv når kirken har været sekterisk så har 
dens grundlag og dens Herre alligevel hele tiden sagt noget helt 
andet.

læserBrev
vi er selv garanter  
for kvaliteten

Jeg var rigtig glad for svaret 
til Mikael Grønlykke, som 
blev bragt i Helnæs-Posten 
i forrige nummer. Når jeg 
køber en flødebolle fra Sum-
merbird til 17 kr. så er det 
fordi, jeg har valgt at købe 
noget, som jeg ved er kvali-
tet. For nogle få år siden kun-
ne jeg ikke købe chokolade af 
den høje kvalitet i Danmark. 
For mig betyder det, at der 
er sket en enorm udvikling 
på feltet, og at den udvikling 
er sat i gang af Mikael Grøn-
lykke. Og tak for det.

en lille episode  
fra virkeligheden

Jeg var i ferien på indkøb 
i Assens med et barnebarn 
(12 år), og da vi på et tids-
punkt trængte til noget læk-
kert, sagde jeg til hende, at 
nu skulle hun smage noget 
helt specielt. Hun synes da 
nok, at prisen var helt vildt 
høj, men gik i gang med flø-
debollen. ”Den chokolade 
er bare alle pengene værd,” 
sagde hun halvt færdig. Lige 
før hun kom til bunden ville 
hun give mig resten, da hun 

næsten ikke kunne spise 
mere. Men så tog hun én bid 
mere og begyndte derefter en 
jubeldans på stedet: ”Bunden 
er af marcipan! – jeg ville el-
lers have spurgt, om du ville 
have resten. Nu spiser jeg 
den selv.”  

selvfølgelig skal Helnæs 
udvikles

Produkterne fra Summerbird 
er efter min mening alle pen-
gene værd, og det mener jeg 
også, den udviklingsplan vi, 
som bor på Helnæs, beslutter 
os for, vil blive. Hvorfor skul-
le vi, som bor her, ikke lave 
en plan for Helnæs, som også 
vil være til gavn for Helnæs? 
Hvad ellers? Ville jeg næsten 
sige. Det er jo netop derfor, 
planerne skal udformes af os 
og ikke af andre. Vi sørger 
for, at det bliver en plan med 
kvalitet i. Vi ved, hvordan vi 
bedst beskytter naturen og 
miljøet her, så Helnæs stadig 
er et rart sted at være.

Marianne Therp

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

Vi designer tryksager og hjemmesider! 
Kontakt os gerne for uforpligtende tilbud!

      Tlf. 63 610061 · www.helnaeshus.dk
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lAnddIstrIKsPolItIK
Af Poul Dreisler 

”Der var så dejligt ude på 
landet; det var sommer, kor-
net stod gult, hav ren grøn, 
høet var rejst i stakke nede 
i de grønne enge, og der gik 
storken på sine lange, røde 
ben og snakkede ægyptisk, 
for det sprog havde han 
lært af sin moder. Rundt 
om ager og eng var der 
store skove, og midt i sko-
vene dybe søer; jo, der var 
rigtignok dejligt derude på 
landet! ” (H.C.Andersen: 
Den grimme Ælling. Illus-
tration Vilhelm Pedersen).
Der var ikke noget der 

hed landdistriktspolitik el-
ler lands byplaner, da H.C. 
Andersen i 1843 udgav 
eventyret ”Den grimme 
ælling”. Det kunne have 
været interessant at tænke 
over, hvad han kunnet have 
fået ud af det, hvis han 
havde kendt til alt det, der 
nu gøres. Indtrykket er, 
at den nye strukturreform 
med de nye kommuner og 
regioner pludselig kræver 
at alt skal vendes op og ned 
og det kan for mange være 
svært at være med i en 

sådan proces. På den anden 
side er det en anledning til 
at overveje om verden nu 
også er så ideel, som man 
i det daglige gerne vil tro. 
Det kunne også være for-
nuftigt at se på retningen 
som tingene udvikler sig i.

det handler om principper  
– i første omgang

Mødet i forsamlingshuset 
havde samlet ca. 60 borgere, 
hvilket var glædeligt 
mange, idet der samme af-
ten var forældremøder på 
Ebberup Skole, hvor især 
yngre forældre måtte delt-
age. Mødet var indkaldt i 
Beboerforeningens regi og 
arrangeret af borgergrup-
pen, der netop har fået til-
delt kommunale midler til 
den type arrangementer. 
Anders Lyng blev bedt om 
at hjælpe processen på vej. 
Kirsten Rasmussen gav en 
grundig forklaring med 
meningen med mødet, at 
det handlede om man ville 
være med til at drøfte for-
muleringen af en landsby-
plan, hvor elementerne i 
denne plan skulle formu-
leres således, at vi som 
borgere på Helnæs kunne 
få indflydelse på Assens 
Kommunes samlede ud-
viklingsstrategi for land-
distrikterne under over-
skriften ”Partnerskaber, 
Landsbyplaner og Land-
distriktspolitik – én samlet 
ud viklingsstrategi i Assens 
Kommune”. 
Aftenen forløb godt. Lands-
byplan. Det var ok. Der var 
en meget positiv stemning, 
hvor en række forhold blev 
formuleret og det lykkedes 
at undgå, at grøfter blev 
gravet. Spørgsmålet til ind-
ledning af debatten lød: 
Hvad kan vi pege på som 
kræver særlig opmærksom-

hed. Stort som småt. Er 
der signaler på noget, man 
skal være på vagt overfor. 
En række forhold har været 
nævnt ved tidligere debat-
ter og nogle blev gentaget 
på mødet. F.eks. nævntes at 
trafikken var blevet et større 
problem end tidligere. Der 
blev udtalt en frygt for at 
bosætningen kunne forsky-
des, således helårsbeboelse 
ændres til feriehuse, hvilket 
fandtes uheldigt. Stisyste-
mer og generelt forholdet 
til at bruge vore rekreative 
ressourcer blev rejst som et 
emne. Maden er i defensiv-
en trods sin status som EU 
habitatsområde. Der er stor 
uenighed om i hvilken grad 
og hvorfor det går den fork-
erte vej med naturbeskyt-
telsen. Vi ser en stigende 
udnyttelse af naturen uden 
den nødvendige balance 
mellem naturens behov 
og udnyttelsen. F.eks. den 
kystnære kitesurfing, der 
holder ynglende fugle væk 
eller paraglidning fra vore 
skrænter, der bl.a. skaber 
trafikfarlige situationer. Vi 
har i år mistet det eneste 
produkt – der har været 
et ”brand” for Helnæs, 
familien Bangs Helnæs 

– Asparges. Vi er usikre 
på udviklingen i ejerska-
bet til øens landsbrugsjord. 
Kommer der i stigende 
grad ejere udefra, der ikke 
har nærvær og forhold til 
en følsom natur og kultur 
på Helnæs, kan det blive 
et problem. Vi har også i 
årets løb noteret os, at der 
ikke længere er fisk i Nørre 
Fjord. Bredbånds- og per-
sontrafikken er ofte nævnt 
som en daglig udfordring, 
for de som har brug for 
det.  Alternativ energi blev 
omtalt som et projekt, der 
kunne tages op som led 
i den generelle debat om 
formindskelse af CO2-ud-
ledning.

der blev udpeget emner  
og tovholdere

Ud af debatten om alt dette, 
blev de mest nærværende 
emner udpeget til fortsat 
drøftelse i nedsatte grup-
per: Trafikforholdene på 
Helnæs med Moira Poul-
sen, Strandbakken 9, som 
tovholder. Lena Runge, 
Lindhovedvej 4 vil især se 
på bosætningsudviklingen, 
Ejgil Kristensen, Helnæs 
Camping meldte sig som 

fortsat fra forsiden

Borgermøde i Helnæs Forsamlingshus  
– om landsbyplan 

ud af debatten om alt 
dette, blev de mest 
nærværende emner 
udpeget til fortsat 
drøftelse i nedsatte grup-
per: trafikforholdene 
på Helnæs med Moira 
Poulsen, strandbakken 
9, som tovholder. lena 
runge, lindhovedvej 4 
vil især se på bosæt-
ningsudviklingen

Men først og frem-
mest drejer det sig om 
at tænke i planer for 
fremtiden – hvad er 
det, vi ønsker for at det 
fortsat skal være rart at 
bo på Helnæs? det vil 
være naturligt at dette 
ofte fører til idéer om 
konkrete handlinger og 
hvorfor ikke også tage 
fat på dem, når man nu 
er i gang. 
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interesseret i at beskæftige 
sig med stisystemer og ge-
nerelt naturbenyttelse og 
Anders Lyng, Bangholm, 
vil interessere sig for alter-
nativ energi. Interesserede 
bedes melde sig til tovhol-
derne. Planen er herefter, at 
der atter indkaldes til møde 
i begyndelsen af december, 
således man har tid til at få 
samling på det hele inden 
man i januar / februar skal 
formulere landsbyplanen 
og melde tilbage til Assens 
Kommune. I mellemtiden 
er der fra Kommunen kom-
met besked om, at der er en 
deadline den 29. oktober 
for indmeldinger vedr. tra-
fiksikkerhed, idet man er 
ved at udarbejde en trafik-
sikkerhedsplan. Her vil det 
være værdifuldt for enhver 
at melde ind vedrørende 
aktuelle iagttagelser og 
holdninger til trafikken på 
Helnæs.

Hvad er der sket siden?

HelnæsPosten har spurgt 
de udpegede tovholdere 
om deres syn på de emner, 
de hver især har taget op. 
Alle har været meget op-
mærksomme på jobbet som 

tovholder og nogle har talt 
med andre om at være med 
og tiden er kommet til at 
få samlet folk til at mødes. 
Moira mener, at hendes ar-
bejde baserer sig på at se 
på forholdet mellem vej-
systemet og dets kapacitet, 
målt på trafikmængde, type 
og hastighed. Og så er hun 
meget opmærksom på en 
række helt specifikke prob-
lemer, som bør løses her og 
nu. Lena deler den bekym-
ring, der har været omtalt i 
pressen i den forløbne uge 
andre steder i lnadet, at at-
traktive bosætningsområder 
tiltrækker folk, der ønsker 
at erhverve huse til fritids-
formål og dermed udhuler 
det mønster, der er grund-
laget for en levende lands-
bykultur. Samtidig at det 
presser priserne på husene 
op. Samtidig er der huse 
med så lille et tilliggende 
at de er svære at sælge som 
helårshuse. Hvorfor ikke 
se om der med lidt jord-
køb udenom kan skabes 
grundlag for beboelse i den 
type huse. Anders Lyng 
er ligeledes klar til sit ar-
bejde, se hans opfordring 
andet steds i HP. Ejgil har 

Nyd frokosten, middagen  
eller hold festen hos os i hyggelige 

omgivelser

Bordbestilling kan ske 
på 64 77 13 41

eller få mad ud af huset

VÆRD AT KØRE EFTER

Helnæs Kro

ligeledes formuleret et 
oplæg og en opfordring til 
at være med, se den an-
detsteds i HP. Alle ønsker 
at opfordre beboere til at 
deltage aktivt i det, som 
optager dem specielt, idet 

dette er vores udfordring 
og chance for at formulere 
os overfor kommunen. 

Muligheder for konkret  
projektstøtte

Det er åbenbart at borger-
gruppen og formodentlig 
og så beboerforeningens be-
styrelse og andre vil være 
med til at bære dette igen-
nem. Det blev nævnt på mø-
det, at der i 2008, hvis man 
har projektidéer klar her på 
Helnæs er mulighed for at 
søge økonomisk støtte til 
at komme videre, idet fore-
ningen LAG da vil være 
parat til at modtage forslag 
til økonomisk støtte. Men 
først og fremmest drejer 
det sig om at tænke i planer 
for fremtiden – hvad er det, 
vi ønsker for at det fortsat 
skal være rart at bo på Hel-
næs? Det vil være naturligt 
at dette ofte fører til idéer 
om konkrete handlinger og 
hvorfor ikke også tage fat på 
dem, når man nu er i gang. 
Som nævnt har vi alle fået 
en udfordring og en chance 
for at det fortsat kan være 
dejligt herude på landet. 
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På Helnæs Made kan der ske 
mange forskellige ting. den 
8. og 9. september var hele 
fællesarealet fyldt op af biler, 
mennesker og drager

sPort
Af Anne Hansen 

Anledningen var at afvikle 
Danmarksmesterskabet i Ki-
tesurfing.
Der var deltagere fra hele 

landet, de var delt op i hold 
A og hold B.
Hold A – de dygtigste og 
mest øvede dystede længst 
mod Toppen, mens de øvrige 
B holdet – knap så øvede og 
nybegyndere holdt til midt 
for Maden.
Det blæste en piv storm og 
bølgerne slog med stor kraft 
ind mod land. Det var et flot 
skue med alle de farvestrålen-
de drager i luften samtidig.

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!

Man var 2 personer til på-
stigningen. En mand holdt 
dragen, mens surferen selv 
holdt snore og bræt.
Det så halsbrækkende ud, 
når deltagerne hoppede og 
svingede sig i luften, men 
de fleste landede elegant på 
vandet igen.
Der blev givet point efter, 
hvor korrekt de udførte deres 
tricks. Et dommerpanel sad 
ved strandkanten og kæm-

Kitesurfing
pede med vinden for at holde 
på deres papir til at skrive 
point ned på.
Der var ca. 70 surfere. Kun 
12 – 15 af dem var på vandet 
samtidig.
Trods det barske vejr så det 
ud til at man nød arrange-
mentet.
Surferne havde deres famili-
er med og alle var indkvarte-
ret i Naturskolen på Helnæs 
Mølle.
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Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

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

firmaet nordisk Mobil 
telefon udruller  
landsdækkende mobilt  
bredbåndsnet

telefonI
Af Poul Dreisler 

Sådan lyder overskriften i en 
artikel i IT- og Telestyrelsens 
blad eDANMARK Artiklen 
handler om, at et nyt selskab 
er gået på vingerne for at 
skaffe trådløst bredbånd til 
mindre tæt befolkede egne af 
landet ved hjælp af det tidli-
gere 450 MHZ-bånd, som var 
det der anvendtes i 1980 érne 
da mobiltelefoni var ved at 
finde indpas.(NMT-nettet). 

vi bringer en annonce

Det er normalt ikke Helnæs-
Postens stil at bringe varean-
prisninger i redaktionelt regi, 
men bladets utrættelige kamp 
for ”mere bredbånd til Hel-
næs” kan få selv de stærkeste 
principper til at falde. På en 
hjemmeside www.nordisk-
mobiltelefon.dk  kan enhver 
søge yderligere oplysnin-
ger om fænomenet. Firmaet 
skriver, at der allerede er 
stor dækning i Norden. (Se 
billeder af dækningsgraden). 
Ejerne af dette nye selskab 
er norske Orkla, danske En-
ergiMidt og Iceland Tele-
com, som dermed signalerer 
kvalitet og sikker levering 
(skriver de selv). I en artikel 
på deres hjemmeside, som 

i øvrigt er meget behagelig 
fri for alverdens tingeltan-
gel, som ellers er almindeligt 
ved salg af denne slags tek-
nologi, refererer de til den 
diskussion, der nu er kom-
met en bekendtgørelse om, 
nemlig at de sidste 40.000 
husstande, der ikke kan få 
fastnet bredbånd skal have 
(trådløst) bredbånd senest 
2009. Hertil siger Nordisk 
Mobiltelefon at det er direkte 
konkurrenceforvridende for 
dem, der netop er ved at op-
bygge en forretning for at 
tilbyde bredbånd til de tyndt-
befolkede områder i Dan-
mark og som dels har betalt 
20 mill. for en licens for at 
kunne benytte den nævnte 
NMT – licens til formålet. 

er der nogen, der kender 
dette?

Er der nogen der har købt 
og bruger dette tilbud kunne 
det være interessant at høre 
nærmere. Det er jo muligt, 
at vi ender med at skulle 
have trådløst under alle om-
stændigheder, idet det er 
TDC, der har indgået en han-
del med regeringen om, at de 
senest i 2009 skal dække hele 
landet med bredbånd. En af-
tale, som har kostet regerin-
gen 70 mill. eller rettere har 
byttet sig til, idet TDC så 
er sluppet for nogle forp-
ligtelser andre steder, bl.a. i 
Grønland. Se i øvrigt mere 
herom på www.itst.dk 

”turbotelefoni 
til landsbyen” 
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Kan alle frit benytte naturen 
selvom deres aktiviteter 
ødelægger naturoplevelsen 
for mange flere – eller bør der 
udarbejdes spilleregler for 
benyttelse og udnyttelse af 
den fælles natur?

BevArIng
Af Anders Lyng 

Gennem flere måneder har 
der været livlig aktivitet 
blandt kite-surfere i Helnæs-
bugten, langs dæmningen. 
– Senest blev en afdeling i 
DM for kite-surfere gennem-
ført i Lillebælt ud for Helnæs 
Made.At kite-surfe må være 
en fantastisk oplevelse, hvor 
mennesket udnytter natu-
rens vældige energi til at få 
fart på surfbrættet og får en 
oplevelse af at tyngdekraften 
ophæves når vindens tryk 
løfter mennesket flere meter 
op i luften, for derefter atter 
at få forbindelse med vandets 
overflade under optimal fart! 
Men sporten har nogle uhel-
dige bagsider, som umid-
delbart virker urimelige for 
mange andre og ikke mindst 

Kite-surfing 
– en naturoplevelse på naturens bekostning! 

for den natur, der må lægge 
krop til! Indtil de første kite-
surfere fandt frem til Hel-
næsbugtens stille vand, var 
der mange forskellige fugle, 
der holdt til i det lave vand 
langs dæmningen, i ly for ve-
stenvind og bølger. 

På det lave vand fandt mange 
fugle deres føde i det lave 
vand og på bredderne var der 
rugepladser. Specielt har det 
i nogle år været en oplevelse 
at se et svanepar bygge rede 
og udruge næste generation 
på østsiden af dæmningen.

rugende fugle jages væk

Men efter at kite-surferne 
i stort tal møder op når det 
er blæsevejr, parkerer langs 
landevejen – ofte ganske 

uheldigt i svinget hvor dæm-
ningen fører til Agernæs – og 
derefter skaber stor aktivitet 
i vandet, er fuglene i stort tal 
forsvundet fra området. 
Det er i sig selv ikke usæd-
vanligt at dyr finder mere 
rolige forhold når de forstyr-
res i deres territorium. – De 
søger blot hen, hvor de atter 
kan finde ro og føde.
Men det bliver vanskeligere 
og vanskeligere for fuglene at 
finde den nødvendige, rolige 
yngle- og foderplads fordi kite-
surferne breder sig over større 
og større vandareal.Vi kan se 
surfing i Lillebælt ud for ma-
den, ved havnen ved Bruns-
huse, ved Å strand og langt ind 
i Helnæs-bugten. Dette er et 
problem for fuglelivet. De bli-
ver forstyrret overalt, hvor de 
indtil for et år siden kunne få ro 
til at ruge og finde føde.

For jægerne er der regler, der 
beskytter dyrene i bestemte 
perioder. På samme måde 
må strandjægeren kun jage 
havfugle indenfor tidsaf-
grænsede perioder.

nødvendigt med henvendelse 
til myndighederne

Men for surfing, der jo blot 
er en sport, gælder tilsyne-
ladende ingen regler for be-
nyttelse af naturen? – Kon-
sekvenserne for fuglelivet 
kan være mere omfattende 
ved denne aktivitet end ved 
udvidelse af jagtperioderne! 
Dette er et klassisk dilemma 
og et spørgsmål om brug- 
og misbrug af naturen. De 
unge surfere ser ikke de ne-

Men det bliver vanske-
ligere og vanskeligere 
for fuglene at finde den 
nødvendige, rolige  
yngle- og foderplads 
fordi kite-surferne  
breder sig over større 
og større vandareal.

Konsekvenserne for 
fuglelivet kan være 
mere omfattende ved 
denne aktivitet end  
ved udvidelse af 
jagtperioderne! 
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I 1994 stod Højskolen på  
Helnæs og manglede en  
forstander. Heldigvis gik det 
som en løbeild gennem  
skolekredse, og bestyrelsen 
fik nys om, at en forstander 
fra odder Kristian Kjær  
muligvis kunne være  
interesseret

Portræt
Af Anne Hansen 

Han blev straks inviteret 
til at se dette fortræffelige 
sted og fik tilbudt stil-
lingen. Bestyrelsen havde 
sikret sig, at der kunne 
lejes en forstanderbolig i 
nærheden. Kristian Kjær 
ville have betænkningstid 
og selvfølgelig være enig 
med sin kone. Heldigvis 
blev det et ja, og nu lå der 
et meget strengt og arbejd-
somt år foran ham.

en historisk – poetisk skole

Der skulle søges om højsko-
lestatus, så der kunne opnås 
tilskud på linje med andre 
højskoler.
Derefter var det nødvendigt 
at skabe liv i lokalerne og 
gennem demokratifonden 
kom der nu mange forskel-
lige hold mennesker fra man-
ge forskellige lande. Det var 
meget spændende, at være 
nabo til det brogede liv, der 

Kristian Kjær 60 år  
og Højskolen på Helnæs

udfoldede sig på Højskolen.
Da Kristian Kjær har be-
kendte i mange forskellige 
lande, kom der delegationer 
fra både Rumænien, Rusland, 
Bosnien, Japan og Afrika 
– måske endnu flere.
Mange forskellige kulturer 
mødtes fredeligt på Helnæs 
Højskole og nød samværet, 
den smukke natur og den 
gode mad.
Året efter kom anerkendel-
sen fra ministeriet. Nu var 
Højskolen en Folke-høj-
skole med faste tilskud.
Den var hovedsagelig for 
voksne mennesker over 25 
år. Det var en stor gevinst 
for skolen. Nu kunne den 
drives med faste rammer. 
Kristian Kjær planlagde 
nogle kurser, som elever i 
stort tal søgte til.

dygtige medarbejdere

Som noget meget vigtigt fik 
Kristian Kjær nogle meget 
dygtige og solide lærere 
ansat på Højskolen.
Den første højskolelærer 
var Christian Falk Rønne, 
der er agronom og filosof.
Første gang Alexander Thi-
me var på Helnæs, kom han 
og ville låne en slæde til dias. 
Han skulle vise billeder fra 
Skt. Petersborg for elever på 
Højskolen. Han kom i lang 

sort frakke og sit sorte skæg 
og lignede en rigtig russer. 
Kr. Kjær fortalte, at han ma-
lede for Kongehuset. Vi var 
benovede over at ha´ sådan 
en fornem herre på besøg.
Anders Lyng blev introduce-
ret på bedste og hyggeligste 
vis på kvisten på Søgård.
Senere blev flere dygtige læ-
rere ansat.

Som naboer har vi haft man-
ge elevhold på besøg. Det var 
morsomt, når Kristian Kjær 
med store armbevægelser og 
sit finurlige smil stod i går-
den og fortalte, hvorfor går-
den lå, som den gjorde.
Laden mod syd, så kornet 
kan tørre i solen der. Stalden 
mod øst for vi har oftest ve-
stenvind, og så kan man ikke 
lugte dyrene. Stuehuset mod 
nord – ikke så vigtigt, men 
dog med stuerne mod syd.
Som bekendt har Kristian 
Kjær været en meget dygtig 
forstander, der har haft styr 
på økonomien og han har 
sammen med medarbejder-
ne ledet skolen, så den har 
et godt ry og mange elever 
kommer igen og igen. Vi har 
deltaget i mange arrange-
menter på Højskolen og ny-
der at komme der.
Vi håber, at Kristian Kjær 
fortsætter som forstander 
mange år endnu og siger tu-
sind tak for godt naboskab og 
til lykke med fødselsdagen.

gative konsekvenser og er 
sikkert ikke vidende om, 
hvor mange der reelt benyt-
ter vor bugt og bælt til deres 
aktiviteter. – Derfor bør man 
rejse spørgsmålet over for 
de myndigheder, der vareta-
ger naturens interesser. Må-
ske bør der ske en fredning 
af det specielle lavvandede 
område, eller være lukket 
for surfaktiviteter i specielle 
perioder – særligt i ruge-
perioderne. HelnæsPosten 
vil snarest følge op på dette 
spørgsmål gennem henven-
delse til Assens kommune og 
øvrige institutioner, der må 
have en holdning til denne 
udvikling.

som bekendt har 
Kristian Kjær været en 
meget dygtig forstan-
der, der har haft styr på 
økonomien og han har 
sammen med medar-
bejderne ledet skolen, 
så den har et godt ry og 
mange elever kommer 
igen og igen.
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Helnæs Made skal ikke fredes

else af de aftaler, der indgås 
om afgræsning etc. Herefter 
siger styrelsen, at den støt-
ter Danmarks Naturfredn-
ingsforening i, at ”der bør 
arbejdes for en samlet pleje 
og naturgenopretning af hele 
Maden og styrelsen vil være 
indstillet på at erhverve jord i 
området, hvis der opstår mu-
lighed herfor”.

Argumentet vedr. erhvervelse 
af jord er en væsentlig pa-
rameter i hele denne sag. 
Fredningsnævnet lagde i 
sin afgørelse stor vægt på, 
”at en fredning ville være 
et tvangsindgreb og dermed 

naturklagenævnet har 
stadfæstes den afgørelse, 
der sidste år blev truffet af 
fredningsnævnet for fyn. 
danmarks naturfrednings-
forening havde bragt sagen 
videre, en sag der har været 
levende siden 1993, men nu 
er afsluttet

MAden
Af Poul Dreisler 

Som vi skrev i sidste nummer 
af HelnæsPosten er der her 
tale om en meget vanskeligt 
gennemskuelig sag. Holdnin-
ger / ideologi og økonomi er 
afgørende når det handler om 
natur, fredning og aktivt land-
brug. Det ses også af afgørelsen 
i Naturklagenævnet, der består 
af 7 politikere, to dommere 
og en politisk udpeget for-
mand, idet et mindretal på 4 
medlemmer støtter Danmarks 
Naturfredningsforening og et 
flertal bestående af 6 medlem-
mer støtter Fred ningsnævnets 
afgørelse. 

skov og naturstyrelsens rolle 
over tid

Fyns Amt trak sig ud af 
fredningssagen i 1999 med 
den begrundelse, ”at man 
var af den opfattelse, at der 

var gode muligheder for in-
denfor en rimelig årrække 
at komme videre med 
naturforbedringer ad friv-
illighedens vej. Amtet op-
fordrede samtidig Skov- og 
Naturstyrelsen til at fort-
sætte bestræbelserne på at 
erhverve yderligere arealer 
i området og amtet ville 
selv forsøge at indgå friv-
illige aftaler om ekstensiv-
ering af landbrugsdriften. 
Efter 7-8 år vil amtet gøre 
status over resultaterne 
heraf og vurdere behovet 
for at genoptage overve-
jelser om en fredning eller 
andre tiltag til yderligere 
udbygning af naturgrund-
laget i området.” 

Habitatområde og 
basisanalyse af Maden

Det sidste man nåede at 
lave i Fyns Amt, inden man 
lukkede og slukkede, var en 
såkaldt Natura 2000 basi-
sanalyse for Habitatsområde 
H108 dvs. Maden på Hel-
næs og havet vest for. Heri 
siges det direkte, ”at langt 
størstedelen af arealerne med 
habitatnaturtyper er omfat-
tet af aftaler om naturpleje. 
På trods heraf, er der store 

tilgroningsproblemer spe-
cielt i rigkærene (alkalisk 
lavmose, se billede) og der 
er et stort behov for natur-
pleje i form af græsning og 
rydning af opvækst”. Til det 
formål har amtet markeret 
størrelsen af plejebehovet. 
Skov- og Naturstyrelsen 
siger hertil, at man er klar 
over, at der er problemer, der 
skyldes en række forhold, 
bl.a. manglende overhold-

Rigkær med majgøgeurt. Område ved Skjern Å, Midtjylland

”at en fredning ville 
være et tvangsindgreb 
og dermed en meget 
dyr løsning og et me-
get stort indgreb over-
for lodsejerne, idet det 
er meget vanskeligt på 
en ø at skaffe anden 
jord, som er nødven-
dig for at opretholde 
et rentabelt landbrug”.

Fredningsnævnet
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en meget dyr løsning og et 
meget stort indgreb overfor 
lodsejerne, idet det er meget 
vanskeligt på en ø at skaffe 
anden jord, som er nødvendig 
for at opretholde et rentabelt 
landbrug”.Dette argument 
er ganske uforståeligt, idet 
der både er jord til salg og 
at der siden er både købt og 
solgt jord på øen. Hvordan 
kan dette argument med en ø 
bruges, når folk fra det ”fyn-
ske fastland” uden problemer 

kan købe ejendomme på øen 
– her Helnæs? Og sandsyn-
ligvis vil gøre det i fremti-
den. Problemet er vel også 
kun et spørgsmål om pris. Og 
her har den politisk bestemte 
pris skabt en boomerang, 
idet landbrugsjord er blevet 
dyr, når man ønsker at frede 
de naturarealer, man, som 
stat, i anden sammenhæng, 
har ansvaret for. Det er en 
konsekvens af det Låsby Sv-
endsen har kaldt ”kør-rundt-
samfundet”. 

naturklagenævnets afgørelse

I sin afgørelse følger flertallet 
af Naturklagenævnet, fredn-
ingsnævnets argumentation, 
dvs. man mener, at Skov og 
Naturstyrelsen har fod på 
forvaltningen af området og 

på, at man har udtalt vilje 
til at opkøbe yderligere jord 
(det drejer sig om 42 ha jord, 
der fortsat drives i omdrift) 
for at kunne gennemføre en 
samlet naturgenopretning. 
Endvidere nævnes indgre-
bets betydning for de berørte 
landmænd og endelig udløs-
ningen af en uforholdsmæs-
sig stor erstatning. I forhold 
til hvad, kan man spørge?

Hvorfor køber man ikke 
jorden?

I sin tid i 1993, da Maden 
blev udpeget som et habi-
tatsområde altså et område 
med særlig stor naturmæssig 
værdi, set i en EU-målestok, 
var det bl.a. to planter, der 
var afgørende at bevare. Eng-
ensian og mygblomst, to små 
sjældne planter, som har 
særlig betydning, da de som 
arter er truet af udryddelse. 
Eng-ensian er nu forsvundet 
fra Maden og Myg-blomsten 
er paradoksalt nok under 
hele denne diskussion kun 
at finde i arealer, der ikke er 
ejet af staten, og netop derfor 
er det vigtigt, enten at frede 
det hele eller opkøbe de rest-
erende 42 ha. Spørgsmålet er 
nu, hvorfor får man ikke den 
handel i gang, når der nu er 

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

Mygblomst, Liparis loeselii
Mygblomst er en lille Orkidè 
med 2 store, kraftige, grønne 
blade og små, gulgrønne  
blomster. Den bliver op til 20 
cm høj. Den findes nu kun 10-15 
steder i Østjylland og på Øerne 
og er gået drastisk tilbage. Den 
vokser på fugtige enge og i  
moser med kalk i jorden.  
Mygblomster er fredet.

Foto: Bert Wiklund

vilje hos den, der skal betale. 
Det kan da vel ikke være for-
di man frygter at myg-blom-
sten så også forsvinder? 

Kilder: 

Natura 2000 basisanalyse. 

Habitatsområde H108 Maden på 

Helnæs og havet vest for. Fyns 

amt, Odense 2006.

Naturklagenævnets afgørelse af 

7. september 2007-08-31  

(sag nr. NKN-111-00034).

(Se også http://www.nkn.dk/ ) 

samt diverse papirer herunder 

Fredningsnævnets afgørelse.

”der bør arbejdes for en 
samlet pleje og natur-
genopretning af hele 
Maden og styrelsen vil 
være indstillet på at 
erhverve jord i området, 
hvis der opstår mulig-
hed herfor”.

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

Assens

Abonnér på 
HELNÆSPOSTEN
220,- kr. pr. år incl. 

forsendelse

ring til ulla dreisler
tlf. 64 77 13 72

Helnæs Kultur- og Musik-
forenings 10-års jubilæums 
koncert sluttede med  
trio Artemis 

MusIKAnMeldelse
Af Poul Dreisler 

Når man skriver om ”den 
sidste koncert” falder det lige 
for, at tænke på ”Last Night 
of the Proms”, den ofte trans-
mitterede sidste promenade-
koncert i Royal Albert Hall i 
London, en verdensbegiven-
hed af en koncert.  Orkestret 
er BBC Symphony Orchestra 
og den kæmpestore koncert-
sal er fyldt til bristepunktet 
af publikummer, der kun har 
kunnet få billetter efter samme 
metode, som man vinder i 
et lotteri. Man sender en an-
søgning med en svarkuvert og 
bliver man udtrukket, får man 
en billet tilsendt. I de senere år 
er denne afsluttende koncert 
blevet sendt på storskærme 
i Hyde Park i London og i 
Belfast, Glasgow, Swansea 
og Manchester. I år blev den 
afviklet den 8. september blot 
en uge før vor egen afslutning-
skoncert, lørdag den 15. sep-
tember. Især de sidste numre 
af koncerten er kendt for det 
stående publikums fanatiske 
viften med flag og truttende i 
truthorn i takt med tonerne af 
Fantasy on British Sea Songs.

Helnæs er ikke london

Nu er Helnæs ikke London, 

Kultur- og Musikforeningen 
ikke BBC og Præstegårdens 
ydmyge, tidligere hestestald 
ikke Royal Albert Hall, men 
det gør ikke noget at have 
nogle forbilleder, drømme 
og visioner – navnlig ikke 
ved afslutningen af en ti-års 
jubilæumssæson, der ironisk 
nok rummede foreningens 
første afbud, da Jorge De-
gas brækkede håndleddet, 
men også rummede den 
hidtil største succes, 130 
menneskers tilstedeværelse 
til en aften – live - med ”de 
aldrende mænd” 
Benny Andersen og Poul 

Dissing. Drømme og vision-
er er, hvad vi behøver, også 
for den fortsatte musik- og 
kultur på Helnæs. Drømme 

jubilæumssæsonens sidste koncert 

og visioner er hvad musikken 
og kulturen bringer os, når 
den i foreningens navn har 
kunnet leve og overleve 
igennem 10 år på denne be-
skedne plet.

trio Artemis – tre gudinder 
spiller kammermusik

Den sidste koncert var en 
kammerkoncert med 3 er-
farne kvindelige musikere, 
som førte ”os ind i kam-
mermusikkens forførende 
uni vers. Fra sjælevarme til 
det store svulmende udtryk. 

Fra overjordiske klange til 
vild musik, der grænser til 
galskab”. Som de så poet-
isk skriver i programmet. 
Marianne Eising på violin, 
Vibeke Lundgreen Nielsen, 
klaver og endelig musik-
foreningens egen musikkon-
sulent Karen Valeur på cello. 
Programmet var i sandhed 
en indføring i et forførende 
univers og, for den læge 
lytter, ikke det nemmeste, 
der kunne vælges. Artemis 
er i øvrigt navnet på en 
jomfruelig gudinde for jagt 

drømme og visioner er, 
hvad vi behøver, også 
for den fortsatte musik- 
og kultur på Helnæs. 
drømme og visioner 
er hvad musikken og 
kulturen bringer os, 
når den i foreningens 
navn har kunnet leve og 
overleve igennem 10 år 
på denne beskedne plet.
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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.

jubilæumssæsonens sidste koncert 

og dyr (hedder Diana i den 
romerske mytologi). Hun var 
også gudinde for mennesk-
ers frugtbarhed. Artemis var 
datter af Zeus og Leto. 

en god koncert 

Disse 3 musikalske Artem-
isser, havde valgt at spille 
musik af Clara Schumann, 
Dmitrij Shostakovitj og 
P.I.Tjajkovskij og som ek-
stranummer havde de sat 
en russisk folkemelodi på 
programmet. Det var ”Sorte 
øjne”, der blev afviklet i en 

forførende rytmisk stil, der 
passende afsluttede dette 
romantiske program. Trio 
Artemis opfyldte hvad de 
lovede. Hver for sig indledte 
de de tre numre med en kort 
indføring i omstændighed-
erne omkring komponist 
og stykket. På den måde 
fik publikum også lidt 
musikhistorie med sig hjem. 
Som nævnte var det ikke det 
nemmeste repertoire der blev 
fremført, men trioen spillede 
overbevisende og med glød 
de valgte stykker musik med 

tegne - og 
akavarelkurser  
i Bulgarien  
  
I foråret og efteråret  
afholder galleriet kunst- og 
arkitekturkurser i Bulgariens 
måske bedst bevarede landsby 
Zeravna. En unik og
anderledes oplevelse. 

Læs mere på:
www.kunstkurser.dk
64 77 14 72

gAllerI Helnæs
Gl. Præstegaard

Clara Schuman og Tjajko-
vskij som repræsentanter for 
én musikkultur og Shostako-
vitj for en ganske anden.

drømme og visioner

Lad det være sagt som det 
er. Mange flere kunne have 
haft glæde af at være med 
den aften. Det må så også 
erkendes, at den ophedede 
stemning, som den forrige 
koncert med 130 i rummet 
skabte havde der været god 
brug for den 15. september, 
idet fyret var gået ud og sen-
sommernattens kulde svøb 
sig ind omkring benene og 
flere forlod koncerten i pau-
sen. Synd for en begiven-
hed, der som sædvanligt er 
godt arrangeret, festlig og af 
høj kvalitet. Lad drømmene 
og visionerne blive, at flere 
får ører for hvad der kan 
skabes i en tidligere heste-
stald i Helnæs Gl. Præste-
gård. Kammermusik af den 
karat og kvalitet (og mod) 
fortjener større bevågenhed. 
Vi behøver ikke noget, der 
matcher ”the Proms”, men 
det kunne da være en vision, 
at der engang står en skærm 
i Skov-anlægget i Assens. 
Og næste gang tjekkes fyret 
ved middagstid. Det er ikke 
en drøm, det er et faktum.

Abonnér på 
HELNÆSPOSTEN
220,- kr. pr. år incl. 

forsendelse

ring til ulla dreisler
tlf. 64 77 13 72
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”En mand kommer hjem”
Nu er filmen i biograferne. 
Det drejer sig om Thomas 
Vinterbergs film, der er 
optaget på Sydfyn. Nogle 
af scenerne er taget her på 
egnen ved Agernæs og i Sal-
tofte. Filmen er bestilt til As-
sens Bio, og den kan ses fra 

den 23. oktober. En del sta-
tister fra Helnæs medvirkede 
ved optagelserne, så mon 
ikke det kan friste lokale 
til et biografbesøg. Filmen 
har ikke fået særlig god an-
meldelse, men det kan hver 
især bedømme.

ah

Torsdagsklubben 
Det bliver den 18. oktober 
2007, vi starter med tors-
dagsklub i stedet for den 
11.10. som der fejlagtigt stod 
i sidste nummer af HP. Før-
ste gang kommer Inge Højby 
og spiller til sangene, der 
skal lægges program og sik-
kert også spilles et slag kort. 
Ellers kan det oplyses, at vi 
i løbet af vinteren får under-
holdning af Solvejg Refslund, 
Helle Andresen, Viggo med 
sang og musik, og sammen 
med Højskolen får vi igen 
fhv. Forstander Gunnar Han-
sen fra Ollerup på besøg.

Deltagerne er velkomne til at 
komme med forslag. Alle er 
velkomne – gerne med kop 
og brød.

Det foregår i Borgerhuset, 
Helnæs Byvej 63 kl. 14.30

ah

Kort nYt natur og 
stisystemer på 
Helnæs  
– vil du være med? 

ved borgermødet den 5. 
september blev nedsat en 
række borgergrupper. eigil er 
tovholder for en gruppe der 
skal behandle natur og  
stisystemer på Helnæs. 

BorgergruPPe I
Af Eigil Kristensen 

Det er målet at få kendskab 
til og få optegnet alle "de 
gamle" stisystemer, natur-
seværdigheder og mulighe-
der for blot at være i natu-
ren. Det er også målet at få 
tydeliggjort hvad man må 
og ikke må i naturen; altså 
må man gå her, hvad bety-
der PRIVAT-skiltet osv.

Udover det åbenlyse i at 
have kendskab til vores fæl-
les værdier, ønsker vi natur-
ligvis også at forstå de ge-
ner, det måtte have for ejere 
og naboer. De fleste gener 
vurderes generelt at kunne 
undgås eller minimeres, 
hvis de kendes.

Det kunne også være inte-
ressant at tænke fremad og 
se andre muligheder for at 
nyde naturen på Helnæs.

Det er for længst erkendt, 
at der er mange forskellige 
synspunkter, og det er hel-
ler ikke nødvendigt at være 
enige, men vi forventer at 
kunne arbejde med emnet 
"Natur og stisystemer" i en 
god og positiv ånd, og hvor 
vi tror at alle kan vinde ved 
at være respektfulde og 
åbne overfor synspunkter 
og overfor hinanden.

Vi afholder møde tirsdag 
den 9/10 og igen mandag 
den 22/10 kl. 19.30 i TV – 
stuen på Campingpladsen.

janus storm bød velkommen, 
da vi alle var bænkede, og 
inden vi kunne gå om bord i 
Annelises lækkerier, sang vi 
”Marken er mejet” og nogle 
andre høstsange

HØstfest
Af Erik Mortensen ”Morten” 

Og så blev der sagt ”Værsgo” 
til Annelises mad: sild med 
karrysalat, tarteletter, skinke, 
flæskesteg, frikadeller m.m. 
og dertil en masse grønt: 
salater i forskellige kombina-
tioner.  Det var lækkert!

Kim Mikkelsen spillede op 
med sit ”orkester”, og vi fik 
også ”Vi sejled op ad åen” 
med armkrog som opvarm-
ning til fællesskabet, og der 
blev skålet og handlet mere i 
baren, hvor der var øl og vin 
og snaps.  Mette fyldte 18 år 
på dagen og vi sang ”Happy 
Birthday to you”.
Der blev budt ekstra rundt 
af tarteletterne, og så gik det 
amerikanske lotteri i gang.  
Der blev handlet godt og vun-
det slikposer og chokolade.

Så var det tid til kaffe og 
tærter, og derefter blev der 
spillet op til dans.  Det var i 
år ikke nødvendigt at flytte 
borde for at rydde til danse-
gulvet, idet fremmødet var 
lidt mindre end ellers.
De nye rygeregler gjorde 

også, at der var mindre tæt 
i lokalet, fordi mange skulle 
udenfor for at ryge. Der fik 
rygerne sig så en sludder med 
Arne ”Østergård” som natur-
ligt centrum i den stol, han 
havde taget med ud.  Men 
ikke-rygerne kom også ud for 
at få frisk luft og et grin, for 
det var vanskeligt at føre en 
samtale i forsamlingshuset, 
mens musikken spillede.  En 
kombination af for høj musik 
og dårlig akustik tror jeg.

En hel del tidligere Helnæs-
boere var også dukket op og 
dansegulvet var ikke tomt på 
noget tidspunkt.  Der blev 
dan set igennem, også da jeg 
forlod festen kl. 01.15 efter 
en dejlig og hyggelig aften 
med god stemning.

Høstfest  
i forsamlingshuset

sønderby 
smede- og vvs

v/Karsten Andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25



OktOBer    2007  HELNÆSPOSTEN 15 

BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

ASSEnS DyrEklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk

PETSHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

heste, marsvin 

og kaniner

redaktion: Anne Hansen

Igen i år forsøger vi at få øvet 
et lille stykke til at fremvise 
ved Forsamlingshusets jule-
træ.
En lille flok børn fra 3. klasse 
og opefter har meldt sig til at 
deltage. Vi øver fredage fra 

juleteater
På beboerforeningens/ 
borgergruppens møde  
forleden, blev der nedsat  
forskellige arbejdsgrupper. det 
skal være hurtigt arbejdende 
grupper, der allerede i 
november kan fremlægge 
ideer til videre arbejde for 
borgergruppens idékatalog til 
styrkelse af landområder

BorgergruPPe II
Af Anders Lyng 

Jeg påtog mig opgaven at 
være tovholder på den ar-
bejdsgruppe, der skal ar-
bejde med oplæg til ideer 
vedrørende udvikling af 
alternative energiformer på 
Helnæs.
Det er et spændende område, 
der vil udvikle sig rigtig me-
get i de kommende år. Derfor 
vil det være godt at gøre sig 
nogle overvejelser allerede 
nu.
Skulle du derfor være inte-
resseret i at drøfte mulighe-
derne for alternativ energi-
udvikling på Helnæs, på et 
par møder her i oktober, kan 
du blot melde dig hos mig.

Alternativ energi 
for fremtiden!

I september måned var der ingen vindere til besøg i  
Tobaksgården i Assens Et billede er tegnet af Line Mygind 
Hansen, 8 år, Helnæs Byvej 67

kl. 16.00 til ca. 17.15. Vi be-
gynder sidst i oktober. Delta-
gerne hører nærmere. Første 
gang er hos Anne, ellers øver 
vi i Borgerhuset.
Vel mødt! God arbejdslyst!
Små historier

Min mormor er glad og når 
hun ler breder der sig en var-
me inden i mig.

J.Hawskley, 11 år

Min farmor ser skæg ud. Hun 
har et langt ansigt og hendes 
hage dingler, når hun går.

Michael Barbridge, 7 år

En bedstemors tøj minder 
mig om prinsessetøj. Det er 
fint og blødt.

Cathrine Cardwell, 9 år

Første møde er planlagt til 
onsdag den 10. Oktober hos 
mig på Bangholm.
Jeg kan kontaktes på Tele-
fon: 6477 1804 eller mail: 
anders.lyng@mail.dk.

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AfdelIngen I Assens
ØSTERGADE 2 · 5610 ASSENS
tlf. 64 71 24 12
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Menighedsudflugt  

Helnæs menighedsudflugt 
den 4. september gik i år til 
jylland til egnen omkring 
engelsholm slot og højskole.
Helle Blume Andresen havde 
planlagt turen og hun viste 
mange interessante  
lokaliteter

udflugt
Af Anne Hansen 

Efter en herlig formiddags-
kaffe med wienerbrød på en 
rasteplads nåede bussen ret-
tidigt til den smukke Engels-
holm højskole. Man startede 
i foredragssalen, hvor der er 
kopier af de gamle gylden- 
læderstapeter på væggene 
og med kinesiske malerier 
på døre og paneler. Her for-
talte Helle meget spændende 
om sin barndom, ungdom og 
senere i voksenlivet forstan-
dertiden på Engelsholm høj-
skole. Alle nød, at se det her-
skabelige slot og de smukke 
omgivelser. Da der ingen ele-
ver var den dag, måtte delta-
gerne gå rundt på slottet og i 
alle værkstederne.
Fra Nørup kirke er der et 
fantastisk skue over søen til 
Engelsholm. Nørup kirke er 
rigt udsmykket – næsten ka-
tolsk på nogle punkter, men 
absolut værd at se.
Det kulinariske højdepunkt 
på dagen var Randbøldal 

kro, hvor der blev serveret en 
lækker maxibøf med tilbehør 
og derefter is med frugter.
Selvom Helle ikke var meget 
for det, fik selskabet bevil-
get 20 min. til at besøge den 
gamle købmandsgård i Bin-
deballe. Flere drog da også 
derfra med varer i en af de 
specielle brune papirbære-
poser.

Næste punkt på programmet 
var Robert Jakobsens skulp-
turpark i Tørskind grusgrav. 
Der var delte meninger om 
hans kunst, der består af 
tonsvis af jern, sten og træ. 
Det er et naturskønt område 
med små stier i terrænet. Ved 
indgangen er der borde og 
bænke, hvor den medbragte 
eftermiddagskaffe blev ind-
taget.
Sidste punkt på dagen var et 
ophold ved Harald Blåtands 
Vikingebro i Ravning der 
havde direkte forbindelse til 
Jelling.
Derefter gik turen hjemad. 
Formanden takkede Helle for 
en spændende og vel tilrette-
lagt tur, deri var alle enige.

søndag den 7. oktober kl. 
19:30 vil Kaliningrad dom-
kirkes Kor atter give koncert 
i Helnæs kirke i forbindelse 
med en stor koncertturne i 
danmark.

Helnæs menighedsråd står 
bag den flotte aftenkoncert 
med domkoret fra Kalining-
rad, der første gang optrådte 
i den lille Helnæs kirke ved 
en koncert, der var ved at 
sprænge alle rammer ved en 
koncert sidste efterår. Koret 
skal derefter bo en uge på 
Højskolen på Helnæs, som 
beredvilligt har givet en 
hjælpende hånd, således at 
koret kan nå flere koncerter 
i Danmark 

Kaliningrad er det tidligere 
Königsberg, der i dag er en 
lille russisk enklave mellem 
Polen og Litauen. Byen Ka-
liningrad er en by på stør-
relse med Århus. Byen blev 
i krigen slutning fuldstændig 
ødelagt, men den for nyligt 
restaurerede gamle dom-
kirke er nu blevet et symbol 
for byen. Kaliningrad. Dom-
kirkes kor er med deres im-

fornemt kor i  
Helnæs Kirke

ponerende sangkunst med til 
at markere Kaliningrad over 
for omverdenen.

Koret vil utvivlsomt igen 
skabe en stemning som i en 
russisk ortodoks kirke, og 
koret er på en overraskende 
måde i stand til at kombi-
nere styrke og intimitet. Re-
pertoiret består af sange af 
Tschaikowsky og værker af 
mindre kendte russiske kom-
ponister og slutter med et 
program af folkelige sange 
fra Rusland.

Der venter publikum en stor 
oplevelse i  Helnæs kirke, og 
samtidig kan man glæde sig 
over, at et eventuelt overskud 
ved koncerten går til et bør-
nehjem i Kaliningrad.
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Ilse Kürstein har ladet sig 
inspirere af udstillingen på 
galleri Helnæs, hvor et af  
billeder hedder ”vinterland-
skab i solnedgang med  
stejlende hest”. Hun har 
herefter skrevet følgende 
novelle:

Det var hundekoldt, det var 
mere end hundekoldt denne 
januarmorgen. Margrete 
Sprænghest fik dog sin hest 
sadlet, staldkarlen kom med 
den lige som Margrete kom 
ud af porten. 
Det var en skøn hest, me-
get temperamentsfuld. Der 
skulle en dreven rytter til at 
tøjle den, men det var noget 
Margrete kunne, hun elskede 
den fyrige hingst.
Slien var frosset helt op til 
Kappel, langs vejene holdt 
små vogne, et par folk var 
ude at pilke torsk. Ved Av-

næs var der en fisker for at 
prøve lykken med at stange 
ål, isen var tyk, han havde 
døje med at komme igennem 
det tykke islag, og han havde 
ikke det bedste værktøj.
Margrete red langs med 
stranden og opmuntrede 
ham, det var ligesom det 
hjalp. Pludselig fik han hul. 
Ved Riseby stod Holmfi-
skerne, hvor de plejede at stå 
ved denne årstid, for at pilke 
torsk. Lejr havde de i kro-
værtens stald, hvor de også 
fik deres forplejning. Holm-
fiskerne fra Slesvig havde 
fået deres fiskerettigheder 
af Christoffer af Bayeren, og 
det er holdt i hævd lige til i 
dag. Margrete har ofte op-
mundret Holmfiskerne når 
det var småt med fangsten, 
og det glemmes ikke, det hu-
skes også den dag i dag.
Men den 6. januar red Mar-

en Kold vinterdag

grete igennem det snedæk-
kede landskab over stok og 
sten gennem høje snedynger 
ned til Hedeby, over isen til 
Mågeøen, videre til Konge-
engene, det var lige noget der 
passede Margrete Spræng-
hest: Sprænghest havde Hol-
mefiskerne døbt hende, for 
hun var ikke til at tøjle, og 
de beundrede hende. Rigtigt 
hed hun Margrete Sormbi-
via, men det var noget der 
var så officielt et navn.
Margrete ville ride gennem 
skoven til Kongshøj, men 
da hun kom til det sted, hvor 
kong Abel var begravet, han 
havde fået en pæl igennem 
livet fordi han red visse ti-
der gennem egnen med rå-
ger som ledsagere når han 
ikke kunne finde hvile. Og 
det gav uro, børnene skreg 
om natten når de hørte alle 
de råger og hestetrampere, 

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

så derfor havde man en nat 
jaget en pæl gennem hans af-
døde legeme. Nu var der fred 
for ham, kun en gang imel-
lem var der nogle råger efter 
mågerne fra Mågeøen, når 
de skreg ”Erik, Erik”(Kan 
I gætte hvorfor?) Men nu 
var Abel vækket ved heste-
trampen og rørte på sig, men 
kunne ikke komme løs. Da 
Margrete kom til gravste-
det stejlede hesten der ved 
engene langs med skoven, i 
det flotteste vinterlandskab, 
hvor solen ganske langsomt 
sendte sine stråler over hele 
scenariet fra Fartorp over 
Hedeby, Mågeøen og Kon-
geengene som Svend Grathe 
havde givet til Slesvig By. 
Det var et smukt vinterland-
skab med stejlende hest. 

Ilse Kürstein



18  HELNÆSPOSTEN    OktOBer 2007

det sKer I oKtoBer

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. Peter M. Hansen
Helnæs Byvej 67
Tlf. 6477 1870

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. 6471 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. 20 53 52 15

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

forenInger

læs mere på tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

02 Mr. Brooks

02  Cross, Schack og Ostermann 

06 Cykelmyggen og dansemyggen

09 Fracture

11 Hooters Blues 

13 Cykelmyggen og dansemyggen

16 Kærlighed på film

16 Shrek den Tredje

19 Jazz Kamikaze

20 SER MAN DET 
 – Jens Jørgen Poulsen  
 og Else Lindholm

23  En mand kommer hjem

24  Vivian Sessom (USA)

27  Jacob Andersen Band

Gudstjenester
7. oktober 19.30 koncert
14. oktober ingen
21. oktober kl. 9.00
28. oktober kl. 11.00

Forsamlingshuset 100 år
I anledning af forsamlings-
huset 100 års jubilæum, vil 
der lørdag den 20. oktober 
kl. 10-12 være ÅBENT 
HUS, i forsamlingshuset. 
Alle er velkommen
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

linedans og Gymnastik
Hver Mandag er der Line-
dans kl. 19.30 til 20.30 på 
Højskolen
Starter den 8. oktober.
Hver torsdag er der gym-
nastik kl. 19.00 til 20.00 på 
Højskolen
Starter den 4. oktober

Alle er velkommen.
Vedr. "Advent på Helnæs" 
arrangementet den 9.12.07.
Der inviteres til planlæg-
ningsmøde (husk nu pla-
nen!!) hos Helnæs Antik
torsdag den 11. oktober
Kl. 17.00.
Alle fastboende Helnæs-
folk med intensioner om at 
deltage i adventsdagen er 
velkomne.
Der må påregnes lidt udgif-
ter til vores fælles annonce, 
plakater m.v.
M.v.h. Susanne
Tlf. 6477 1485

Galleri Helnæs 
gl. Præstegård
Udstillingen OPKLARING
med kunstneren Alexander 
Thieme. Til 25. oktober
Åben lørdag og søndag 
12-17 

Ølsmagning  
Sæsonens første ølsmagning 
for kneitene på Helnæs 8/10 
2007 kl. 19.30 i Borgerhu-
set. Tilmelding Jørgen på 
tlf. 6477 1829 eller Dan på 
tlf. 6477 1501  eller  mail 
darajo@mail.dk

koncert i Helnæs kirke
Søndag den 7. oktober
Kaliningrad Domkirkes kor 
gæster igen Helnæs kirke.

Vildtspil og Dyrejagt  
på Helnæs
Jagtforeningen erindrer om 
at dyrejagten som sædvanlig 
er den 10. oktober, og at der 
afholdes vildtspil torsdag 
den 11. oktober i forsam-
lingshuset kl. 19.00. Udover 
”de vilde” præmier og en 
købmandskurv, vil der også 
være amerikansk lotteri 
med vin og chokolade som 
præmier.

Petanque 
Hver tirsdag kl. 18.00.
Grill den første tirsdag i 
hver måned med start kl. 
18.00

lokalhistorisk arkiv 
er åben den 1. lørdag i hver 
måned fra kl. 9.30 til 11.30
Menighedsrådsmøde 
den 3. oktober kl. 19.30 i 
Borgerhuset

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
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Under rubrikken Mærkedage 
optager HelnæsPosten orien-
tering om kommende fødsels-
dage, jubilæer, bryllupper 
o.s.v. – gerne med billeder

MærKedAgeKØB & sAlg Rubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009 

Sten
Jeg mangler 1 - 2 læs store 
sten som skal bruges til 
sikring af vejen ud for vort 
hus, på Strandbakken 59, 
mod underminering ved nyt 
højvande. 
Henvendelse pr. telefon til: 
Lotte Hansen 
Strandbakken 59 
Tlf. 6447 1747  
Bedst efter kl. 18.00
Vedr. pris og levering.
 
keramiker se her!
Sparkeskive til drejning 
af lerpotter sælges billigt. 
Henvendelse: 
Helnæs Gl. Præstegaard 
Tlf. 6477 1472 eller 
5539 6040
 
Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt 
om vinteren, udlejes. 
Henvendelse: 
Helnæs Antik  
Tlf. 6477 1485
 
klintholm Honning
Helnæs Byvej 17 
Bjarne Grønbæk
Pris 35 kr. pr. glas
Tlf. 6477 1735

Afhoppere efterlyses!
2 stk. sorte pagajer er tabt 
på strækningen fra Stor-
stranden til Bøgeskovsvej 
16 omkring den 25. august. 
Er der nogen, der har fundet 
dem, så vil vi meget gerne 
have dem igen. Vi har først 
nu opdaget, at de manglede. 
Niels Ellebæk
Bøgeskovsvej 16
Tlf. 6477 1307 / 4038 3045

Stålport sælges billigt
Ubeskadiget og i god stand 
Henvendelse:
Anders Lyng Bangholm 
Tlf. 6477 1804

Køb og salg annoncer op ta-
ges gratis og skal være re dak-
tionen i hænde senest 6 dage 
før den første i hver måned. 
Billeder kan medtages i et 
vist omfang.

kravlegård
"parc-a-kid" kravlegård. 6
kantet, sort metal , med låge 
og med "gulvtæppe i blåt 
og 2 brede sengerande til 
at sætte legetøj fast på med 
velcro. En som cirkus i blåt 
og en som en gård i grønt. 
Pris: 550,-
Lone Schramm
Lindhovedvej 18
Tlf. 6477 1506

Glemte ting
Ved Beboerforeningens 
sommerfest blev der glemt 
to børnejakker og en 
flistrøje kan hentes hos 
Annelise Helnæs Byvej 33

Havemand søges
Pensionist søges til hjælp i 
haven snarest. 
Henvendelse: 
Bente Munk Carlsen
Strandbakken 47
Tlf. 6373 7073

Canon EOS 350 D SOrT
m. 18-55mm objektiv
Opløsning 8 megapixel
Skærm 2,5
Batteri Lithium
Kort CF 256 MB
Menu Dansk
Medfølger: lader kabler og 
dansk manual
Pris 3100,00 kr.
Lidt brugt.
Henvendelse:
Helle Blume Andresen
Stævnevej 22
Tlf. 6373 7009

Telefonpæle
Har du stadig nogle gamle 
telefonpæle / el-master lig-
gende, så kunne jeg godt 
bruge en 5-7 stykker. Hen-
vendelse: 
Eigil 
Tlf. 4042 9388

Banereservation
64 71 57 07

Mandag - onsdag 14 - 22 torsdag 10 - 23
fredag og lørdag 10 - 24 søndag 10 - 21

75 år
Peter Madsen blev 75 år i 
september 

60 år
Kristian Kjær Nielsen fylder 
60 år den 27. oktober.

Udstillingen Opklaring
med maleren 
Alexsander Thieme

Åbent lørdag-søndag  
kl. 12.00-17.00 

gAllerI Helnæs
Gl. Præstegaard

Assens 
Vinduespolering

v/Ebbe Vesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71
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HP+

www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

Hvad de andre også gør

Vort forbillede, Dagbladet 
Information, der har be-
gået en fejl, som vort til-
læg Helnæsposten også 
kunne komme ud for.

Berigtigelse
Dette billede af vor unge redacteur og en for os ukendt samba-ekvilibrist er Ikke 
fra høstfesten i forsamlingshuset. Og det beklager vi dybt. 

Østergade 45 · 5610 Assens · 64 71 31 50

Assens
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDEVinnie Kyrstein

Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Claus Lopdrup
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Lone Plovgaard
Sagssekretær

Lillian Julsrud
Sagsbehandler

Bjarne Jørgensen
Ejendomsmægler-
assistent

Jørn Evan Jensen
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Vi sætter ekstra skub 
i din bolighandel

Vi har den styrke der skal til for at
opnå det bedste resultat i enhver bolighandel.
Vi klarer alt det nødvendige i stiv arm 
og følger hele salget til dørs, uden at
sælger behøver at røre en fi nger.”

Kontakt os for at få en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering
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