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Halvøen, der ikke
ville dø – Side 10

Dyrejagt på
Helnæs – Side 14

Lokalplan
på Helnæs?
Helnæsposten har fore
taget en rundspørge. Seks
personer, alle bosiddende
på Helnæs, er alle blevet
spurgt den 2. og 3.
november 2007 om deres
overvejelser vedrørende en
evt. lokalplan på Helnæs

Peter Møller: Ja til lokalplan
– »Der skal ikke bygges palæer,
hvor de ikke skal være.«

Peter Hansen: Nej til Lokalplan – »Jeg er nærmest allergisk overfor planer.«

Arne Østergård:
– »Lokalplan? Det kommer an
på hvad der står i den.«

Anders Lyng: Ja – »Normalt
opfatter man en lokalplan som
snærende bånd, der skal binde
os, sådan behøver det ikke at
være.«

Anne Lise: Positivt indstillet
– »God ide med lokalplan, hvis
det betyder at man kan udfylde
hullerne i den eksisterende bebyggelse.«

Sonny Carlsen:
– »En lokalplan for halvøen
kan give tryghed.«

LOKALPLAN
Af Jakob Haahr

sådanne restriktioner, men det
kan være nødvendigt for at
skaffe harmoni i landskabet
at opstille en række krav, som
den enkelte må leve under«. Vi
skal bare passe på, at vi i en lokalplansproces ikke kommer i
»krig« med hinanden«, siger
Peter Møller.

På Søgård er Peter Hansen
imod en lokalplan på Helnæs.
»Jeg er nærmest allergisk overfor planer«, siger han. Jeg spørger, om han ikke kan se nogen
perspektiver i at bevare Helnæs’ karakter og egenart. »Det
særlige ved Helnæs er Bobakkerne og Maden – ja, naturen
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i det hele taget og så menneskene selvfølgelig«, svarer Peter. »Så er det meget bedre at
bruge pengene til noget andet
– f.eks. kystsikring«, siger han.
»Vil folk bygge et hus, så skal
de ha’ lov til det, og de skal selv
kunne bestemme, om det skal
være hvidt eller grønt«.

t

Peter Møller på Abkjeldsgård
er positivt indstillet over for
en lokalplan.
En lokalplan kan åbne muligheden for at udfylde hullerne i bebyggelsen, så der kan
etableres nye byggegrunde,
hvor folk kan bo. Peter synes
også. det er vigtigt, at Helnæs
bevarer sin egenart og karakter. »Jeg har respekt for kvalitet og arkitektur«, siger han
og fortsætter: »Der skal ikke
bygges palæer, hvor de ikke
skal være. Der er »øjebæ«
nok i dette land i forvejen«.
Han mener, det er rimeligt at
opstille en række rammer for,
hvordan udhuse, carporte osv.
kan se ud. »Det er selvfølgelig
aldrig sjovt for folk at få pålagt
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Nogle anser udviklingen på Helnæs for at være et
forbillede for udviklingen i andre landdistrikter.
I dette nummer af HelnæsPosten beskriver Britta Schall Holberg, i en genoptrykt kronik fra Fyns Stiftstidende, Helnæs
som... »halvøen der ikke ville dø«. Men vi der bor her ved,
at de udviklingstendenser, der ses overalt i landdistrikterne,
ikke går uden om Helnæs. Skolen er lukket for længst, alle
detailforretninger er forsvundet og de fleste henter deres indtægt udenfor øen. Depressionen burde for længst have indfundet sig.

Peter er meget skeptisk overfor en lokalplan herude. »Den
kan hurtig blive alt for detaljeret, og så kan den komme
til at bestemme, hvordan man
skal gøre tingene. Det går ud
over den enkeltes frihed, når
man skal til at leve med en
lang række restriktioner. Jeg
har noget familie på Lyø, hvor
der skulle skiftes vinduer. Her
blev det via deres lokalplan
pålagt, at der skulle være vinduer med sprosser, enkeltglas
og forsatsvinduer. Det er ikke
så behageligt, absolut at skulle
have vinduer, som andre har
bestemt«, siger Peter.
Jeg spørger ham så, hvad han
siger til at helårshusene bliver
solgt som sommerhuse. Det
har Peter godt nok tidligere
set som et problem, men han
mener, at tendensen nu er en
anden. Folk køber ofte et hus
som sommerhus herude, men
som regel ender det med, at de
flytter ind og bliver boende.
Anne Lise synes, det er en god
ide med en lokalplan på Helnæs, hvis det betyder, at man
kan få lov at udfylde hullerne
i den eksisterende bebyggelse.
Dernæst anser hun det som
væsentligt, at de eksisterende
helårshuse ikke bliver benyttet til sommerhuse fremover.
»Det skal jo ikke være sådan
at vi får et spøgelseslandskab
herude om vinteren.« Men hun
påpeger, at det er vigtigt, at en
lokalplan ikke bliver for stram.
Selvfølgelig skal der ikke termoruder i bindingsværkshuse,
siger hun. Man skal f.eks. have
lov til at bygge træhuse på
Helnæs, hvis de falder ind i
naturen siger Anne Lise.
Anders Lyng tilslutter sig
Anne Lises spøgelsestanker
omkring helårshuse brugt som
sommerhuse og mener derudover, at vi lever i en brydningstid. Når kommuner og amter
nedlægges, så er det nemt fra
centralt hold at trække noget
ned over hovedet på os, siger
Anders. Laver vi derimod
selv en lokalplan, så kan vi
selv bestemme, hvad der skal
ske med øen herude. Normalt

Men Helnæs har måske forstået de nye tider bedre end så
mange andre – forstået, at de nye tider også rummer nye muligheder. De tiltag helnæsboerne tager, betyder at fællesskabet,
kulturen og oplevelserne sker, hvor de bor. Øen opleves således som attraktiv og bliver et sted, mange mennesker ønsker
at besøge. Adskillige ønsker endog at købe hus her, enten som
helårsbeboelse eller som feriebolig. I den forbindelse har HelnæsPosten påpeget vigtigheden af en god lokalplan, således at
vi har et redskab til at styre øens fremtidige fysiske udvikling.
På Helnæs, er der til stadighed en levende diskussion om
øens fremtid – vi prioriterer ikke alle ens – og heldigvis for
det. Derfor er tilbudene så mangfoldige og forskellige. Vi er
på mange måder i stand til at respektere og støtte hinandens
forskelligheder. Næsten alt hvad der sker og foregår på Helnæs skyldes primært et stort individuelt og personligt engagement. Det gælder foreningslivet, det gælder Højskolen og det
gælder de private initiativer. De fleste fastboende på Helnæs
arbejder aktivt for fællesskabet under en eller anden form.
Bestræbelser på at skabe mere eller mindre bureaukratiske organer for at sætte livet i system støttes ikke af
øens befolkning. Initiativer skal sættes i værk uden filter
og bureaukrati. Vi tror, at de mere uregulerede og spontane
initiativer ofte vil krystalliserer sig i nok så spændende og
oplevelsesrige projekter. Økonomisk støtte fra den kommunale kasse er ikke afgørende, selv om der efter vor mening er
megen kommunal fornuft i at støtte mange af de initiativer og
projekter, der igangsættes på Helnæs.
Det er indtil videre ikke store kommunale beløb, der er endt
på Helnæs, men det er vort håb, at den nye kommunalbestyrelse, vil tage godt imod eventuelle ansøgninger om støtte til
nye projekter på Helnæs. Vi er overbevist om, at de penge er
givet godt ud.
oa
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fortsat fra forsiden

opfatter man en lokalplan som
snærende bånd, der skal binde
os, sådan behøver det slet ikke
at være, siger Anders.
Han synes, det er en god ide at
diskutere lokalplan på Helnæs,
så kan vi få afklaret, hvad vi
vil. En lokalplan skal ifølge
Anders selvfølgelig også tage
hensyn til den byggetradition
og den byggeskik, man har i
denne her del af landet.
Da jeg spørger Arne Østergård
om der er behov for at sikre
Helnæs’ egenart og karakter,
svarer han »Ja, hvem vil ikke
sige ja til det?« På mit spørgsmål om vi så har behov for en
lokalplan svarer han. »Jeg er
ikke så god til det med at kapere planer«, men han påpeger,
at der er et dilemma: På den
ene side skal der tages hensyn
til den enkelte, og på den anden side ønsker man at bevare
et udtryk i landskabet. Endelig
påpeger Arne, at det er svært
at sige, hvad han mener om en
lokalplan på Helnæs, når han
ikke ved, hvad den indebærer.
Men betyder det at »Jeg kan
bygge et hus på den anden side
af vejen, så er jeg for«, siger
Arne Østergaard.
Sonny Carlsen på Strandbakken, synes også, at der er et behov for en lokalplan på Helnæs.
Han mener, det kan give tryghed på halvøen at få en lokalplan. En lokalplan kan jo lægge
rammer for, hvordan Helnæs’
udtryk i fremtiden skal se ud,
siger Sonny. Den kan f.eks. bestemme at holde helårsbebyggelsen samlet og skabe rammer
for, hvilken udvikling Helnæs
som lokalsamfund skal gennemgå.
Han synes, det er vigtigt, at
bevare Helnæs og dens bebyggelse med dens smukke
og noget ensartede særpræg.
Han synes ikke, det gør noget,
at folk bliver vejledt igennem
en lokalplan. Det er vigtig,
at en lokalplan opsætter en
række rammebestemmelser
for byggeskik og udtryk. De
begrænsninger, en sådan lokalplan måtte give for den enkelte, gør ikke noget. Vi er jo
i forvejen belæsset med krav,
siger Sonny.
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PASTORENS KLUMME

LÆSERBREVE

Religion i fremtiden

De mange aktiviteter
på Helnæs
Efter i Fyens Stiftstidende
at have læst at Anja Knudsen og Thomas Bruun gerne
ville høre hvorfor folk flytter
til Helnæs, og hvorfor de bliver boende, tog jeg til mødet
i Ebberup for at supplere de
områder Beboerforeningen
sætter højest, med en liste
over, hvad jeg selv sætter højt
og gerne vil deltage i, hvis
jeg orkede det alt sammen.
Listen blev følgende:
Dilettant forestilling med
efterfølgende mad og drikke
samt dans. Fællesspisning
med medbragt mad. Drikkevarer kan købes. Derefter en
hyggelig aften. Fugleskydning også med skiveskydning med klasser for både
voksne og børn. Mange andre spil og dertil grillmad
og drikkevarer. Juletræsfest,
en tradition, hvor folk i alle
aldre deltager. Fastelavnsfest med tøndeslagning for
børn. Også med deltagelse af
forældre og bedsteforældre.
Aktivitetsdag på fodboldbanen med mange sjove lege
og konkurrencer, arrangeret
af Beboerforeningen. Torsdagsklubben giver også mange muligheder for oplevelser
og samvær. Foregår på torsdag eftermiddage og derfor
mest brugt af pensionister.
Fodboldhold har Helnæs
også haft fra gammel tid,
og det både træner og spiller
kampe og turnering. Og der
er selvfølgelig ligesom alle
andre steder spillere på holdet udefra, og en væsentlig
del er naturligvis også tredje
halvleg. Derudover afholdes
et stævne, og efter kampene,
er der en fest i et stort telt på
pladsen.
Badminton, l’hombreklub, ølsmagning, kun for personer
af hankøn, som har adresse
på Helnæs. Jagtforening. Der
har vi desværre mistet det
fællesskab, vi havde omkring
jagterne på Maden, hvor vi
mødtes på Søgård kl. tre til
morgenkaffe og igen klok-

RELIGION
Af Anders Lundbeck Rasmussen

I 60’erne og 70’erne troede
man herhjemme i lille
Danmark, at religion var
et overstået kapitel i
menneskehedens historie
Det var et spørgsmål om tid
førend religionerne gled bagud i glemslens mørke. Herhjemme var vi blot en slags
fortrop, for den udvikling
på verdensplan. De senere
års historiske begivenheder
viser noget andet. Religion
er åbenbart kommet for at
blive. Snarere end at være
fortrop i en udvikling der bevæger sig imod religionernes
verdensomspændende død
synes lille Danmark, hvor religion spiller en forholdsvis
tilbagetrukket rolle, at være
en mærkelig undtagelse der
bekræfter reglen.
For begge de to store verdensreligioner – kristendom
og Islam – vokser kraftigt
på verdensplan. Selvom de
vokser på hver sin måde. Islam vokser gennem høje fødselstal blandt muslimer. Kristendommen vokser gennem
nyomvendelser hovedsagligt
i Afrika og Asien. Masseateismen i Europa derimod
er på tilbagetog. Ikke fordi
Europa er ved at blive genkristnet, men fordi folketallet i Europa falder i takt med
at vores velstand øges. Vi er
ved at begå »demografisk
selvmord« i Europa, fordi
befolkningerne især i syd
ikke kan – eller snarere ikke
vil – reproducere sig selv. På
verdensplan er ateisme altså
på vej ud. Religion på vej ind.
Desværre ofte i fundamentalistiske former. En udvikling, der vel ikke ubetinget er
glædelig. Det ses af den rolle
religionen har spillet de senere år. Fra 11. september til
præsident Bush religiøse retorik omkring krigen i Irak.

Når man tænker nærmere
over det kan man gå hen og
blive helt glad for den mere
afdæmpede form for luthersk
folkekirkekristendom vi kender herhjemme. En form som
giver plads til det verdslige
liv og til hverdagen.
Den lutherske kristendom
har som bekendt sit navn fra
Martin Luther, der levede i
1500-tallet. Han var professor i teologi, og tilhørte selv
en af sin tids strengeste munkeordner. Men efterhånden
kunne han ikke begribe, at
munken, der sad i sin klostercelle og var travlt optaget
af sine religiøse fromhedsøvelser skulle være mere
gudvelbehagelig end bonden,
der arbejdede udenfor på
klostrets mark. Derfor brød
han ud af klostrets religiøse
selvoptagethed og ud til det
man kunne kalde hverdagens gudstjeneste – tjenesten
for næsten i kald og stand.
Derfor kræver den form for
kristendom, som er opkaldt
efter ham ikke en masse bodsog fromhedsøvelser, religiøse
uniformer, kutter og tørklæder, faste og bøn et bestemt
antal gange om dagen. Her
kan man nøjes med én lille
times tid en gang om ugen,
og så ellers passe hverdagens
gudstjeneste, der består i at
tage vare på de mennesker,
som Vorherre har givet os
at leve livet sammen med.
Ja, på ethvert menneske som
vi møder på vores vej. Uanset hvem det er. Og så roligt
overlade fremtiden til Gud.
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ken otte efter jagten. Men der
holdes stadig sammen om at
frede rådyrene og kun skyde
råer og lam på den traditionelle jagt den 10. oktober,
som afsluttes med spisning
på kroen om aftenen, hvor
alle lodsejere er indbudt.
Dyrene bliver få dage senere
gevinster ved vildtspil i Forsamlingshuset. Så afholdes
der to rævejagter, som afsluttes med suppe i borgerhuset.
Træning efter lerduer afholdes fem gange i foreningens
regi og omfatter grillmad og
hvad dertil hører.
Strandrensning blev for
mange år siden indført i alle
Assens Kommunens Jagtforeninger, men Helnæs Jagtforening er vist den eneste,
som stadig har denne aktivitet. Det er nok fordi man har
forstået at gøre denne dag attraktiv ved at arrangere traktorkørsel og sejllads for både
mennesker og det opsamlede
skrald, og at afslutte med en
grillfest, i stedet for at at gøre
dagen til en sur pligt.
Petanqueklubben spiller hver
uge, og det er jo et spil, hvor
alle kan deltage, og også her
er der en gang om måneden
tændt op i grillen.
Så er der nogle, der på mere
eller mindre privat basis går
Helnæs rundt en gang om
året.
Og også nogle der mødes til
meditation.
Petanque og meditation er en
ny foreteelse, men de fleste
af disse ting er med en lang
tradition.
Højskolen har også jævnligt
tilbud til os lokale og elevernes
deltagelse ved mange fester og
arrangementer har Helnæs
også gavn og glæde af.
Helnæs er blevet et sammenrend af mange forskellige
mennesker fra alle professioner og samfundslag. Vi
mødes til de forskellige arrangementer herude, og det
er vældig spændende.
Jørgen Jørgensen
Abkjeldsgaard
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Hvorfor vi ikke kan få mere ADSL
til Helnæs?
Svar fra Henning
Dyremose
BREDBÅND
Af Poul Dreisler

På mødet i borgerhuset
den 20. september tilbød
HelnæsPostens udsendte at
skrive til Henning Dyremose, TDC, for at få et troværdigt svar på årsagen til, at
man fik så mange forklaringer på afslag, når man søgte
om etablering af ADSL. Et
brev blev sendt og et svar er
givet. Et nyt brev er sendt
og svar er lovet inden 14
dage.
Et høfligt brev med citater fra TDC’s formulerede
værdisæt (kan ses på TDC’s
hjemmeside) afgik den 6.
oktober og dagen efter lå
brev om, at der senest 14
dage efter ville ligge et svar.
Der kom ganske rigtigt en
lang og grundig forklaring
på de tekniske årsager til, at
man ikke kan gøre mere for
os på Helnæs, end man gør.
Vi er endog heldige, idet vi
åbenbart har noget så usædvanligt som en fremskudt
central fra Snave. Noget
som ikke er helt almindeligt, forstår man, når der
skrives:
»På den måde har TDC
præcis levet op til både sit
sociale ansvar og sine værdier ved at levere så mange
bredbåndsforbindelser som
overhovedet muligt indenfor en rimelig økonomisk
ramme«.
Der er altså tale om, at man
inden for grænserne for
TDC’s økonomiske muligheder og politiske forpligtelser har gjort, hvad der er
muligt. »98% af landets befolkning dækkes af TDC’s

bredbånd, hvilket bringer
Danmark i front i Europa«,
nævner Henning Dyremose.
For nu at have
forstået det hele
Brevet bringes ikke i sin helhed, men det tekniske svar er
sammenfattet nedenfor, og
returneret med den hensigt,
at få bekræftet rigtigheden
heraf. Samtidigt er stillet to
spørgsmål der søger svar på,
hvad TDC mener, der kan
gøres for at forbedre situationen. Der skrives:
»Det, jeg forstår af svaret, er:
– at nettet mellem Helnæs og
Snave central (nærmeste offentlige central) er belastet
til det yderste og en forbedring vil indebære en kostbar
udbedring af denne situation.
Derfor kan man ikke blot
øge kapaciteten på Helnæs
(fremskudte central), som
vi ellers har fået indtryk af,
hvis vi kunne komme med
kunderne.
– at de beboere, der får besked om, at de bor for langt
fra centralen, kan være koblet
direkte på Snave central, dvs.
udenom den fremskudte central, hvorfor ADSL-signaler
ikke kan sendes til dem.
– at de, hvis teleforbindelse
er koblet op på den fremskudte central er de eneste,
der har mulighed for at modtage ADSL-signalerne.
– at Helnæs central (og ledningsnettet dertil) er dimensioneret således, den kan befordre ADSL-signaler til 16
abonnenter – og ikke flere.
– at naboer kan være stillet
forskelligt, netop afhængig
af deres opkobling til den
ene eller den anden central.

– at tildelingen af ADSLabonnement fra Helnæs
fremskudte central kun sker
og kun er mulig, når der bliver en af de 16 positioner
ledige. Og den, der får den,
skal have sin teleforbindelse
koblet til denne central og
være så heldig, at der netop
er ledig kapacitet, på det tidspunkt, der søges om abonnement (eller flytning). Dvs.
der føres ikke ventelister. (?)

a. Hvilke muligheder kan
TDC tilbyde for at afhjælpe
situationen? Efter svaret ser
det ikke ud til, at der er nogle
muligheder.

Alt i alt kan de afgivne svar
til beboere, der har spurgt,
og følt de har fået forskellige
svar, alle have været rigtige.
Blot har der manglet den tekniske oplysning, at central
– begrebet er to forskellige
ting og at kapaciteten mellem Snave og Helnæs er fuldt
udnyttet. Og at positionerne
på den fremskudte central
tildeles, når der spørges og
hvis der er en ledig position.
Og ikke efter tur.

Da hele spørgsmålet også har
en politisk dimension, idet
landdistriktsudvikling kan
være meget afhængig af den
nuværende og fremtidige teknologi, vedlægger jeg en kopi
af en aviskronik skrevet af et
begejstret folketingsmedlems
oplevelser af livet på Helnæs.
(Britta Schall Holberg, FS
29. oktober). Der må være
hjælp at hente derfra også.

Plus to spørgsmål mere

Da du i dit nye job får bedre
tid – har jeg læst d.d. – vedlægges også et eksemplar af

Sidste to spørgsmål kunne
herefter være:

b. Hvor mange husstande
og hvilken trafik vil være
økonomisk tilfredsstillende
for en forbedring af ADSL
– signaler til alle, der ønsker
det?
Desuden en aviskronik

– og naturligvis
HelnæsPosten
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Nekrolog
Anne K. Hansen skriver:

sidste nummer af HelnæsPosten i sin fulde udstrækning.
Jeg håber dermed at have illustreret og begrundet ønsket
om, at man vil kunne forene
de teknologiske muligheder
med fremtidige bosætningsog erhvervsetableringsmønstrer.«
Dette sidste brev blev lagt i
postkassen søndag den 29.
oktober og tirsdag den 31.
oktober fik jeg svaret, at jeg
ville få svar senest inden 14
dage. Alt denne postgang viser, at kommer man højt nok
op i hierarkiet, er der ingen
slinger i valsen med besked
og punktlighed.
En bekendt fra sommerlandet
ringede forleden og fortalte,
at han havde responderet på
kampagnen Fleksibel ADSL.
Han havde indtil da, to gange, fået tilsagn om installering og to gange var tilsagnet
annulleret. Og generelt utilfredsstillende kundebehandling. Vore teletekniske forhold her på Helnæs må være
meget komplicerede – og den
31. oktober var sidste dag
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

Henning Dyremose havde
ansvaret for TDC’s drift, ellers kunne almindelig brevveksling sikkert have klaret
flere ting af for mange.
Sidste nyt!
Sammen med brev fra arbejdsgruppen for Ø-net på
Helnæs, der spørger, om der
ønskes tilslutning til Ø-net,
modtages også brev fra TDC.
Nu ikke fra Henning Dyremose, der er gået af, men fra
en kontorchef, der bekræfter,
at det er fuldstændigt korrekt forstået, hvad jeg har
beskrevet som vilkårene for
Helnæsboerne. Desuden noterer han som svar på mine
spørgsmål, at TDC ikke foreløbigt kan gøre mere for os.
Han henviser til en vedlagt
pressemeddelelse fra IT- og
Telestyrelsen, dateret den 2.
november 2006, hvori det siges, at de sidste 2%, der ikke
kan modtage bredbånd, skal
have adgang til det i løbet
af en tre års tid. Se pressemeddelelsen på: www.itst.dk
»Frekvenser skal sikre 100%
bredbåndsdækning i Danmark.«

Den 21. oktober 2006 døde
lærer Karl Steenberg Rasmussen 68 år gammel. Han
blev bisat fra Søndersø kirke
den 25. oktober ved en meget
smuk højtidelighed i kirken
på en flot solskins efterårsdag. Den unge præst havde
besøgt Rasmussen på OUH.
Der havde han fortalt om hele
sit livsforløb fra bondekarl,
realeksamen, studenterkursus og seminarieårene og om
tiden som lærer på Helnæs.
Om gode og dårlige oplevelser.
Med grødet stemme fortalte
Rasmussen om Lisbeths død
og skolens lukning. Derefter
sagde Rasmussen: Nu kan du
tage hjem og skrive ligtalen.
Jeg mindes lærer Rasmussen
som en god kollega. Han var
altid loyal, hjælpsom og flittig. Alt skulle nøje planlægges. Han prøvede gerne noget
nyt. Da det blev muligt at optage videofilm, købte han apparat og gik i gang. Han optog
mange af vores dilettantstykker, og han prøvede også at
spille en rolle et enkelt år.
I fritiden kunne han udføre
al slags arbejde fra at sy på
maskine – lave mad – til at

Karl Steenberg
Rasmussen var lærer
på Helnæs skole i 25 år
fra 1965 – 1990.
Fra 1972 var han
skoleleder.
reparere gamle biler, det sidste var hans store lyst.
Rasmussen gjorde et stort
arbejde som sekretær med at
starte beboerforeningen, og
han stillede frivilligt med sin
arbejdskraft i lokalarkivet
med at registrere arkivalier
og maskinskrive Carlo Jakob
sens optegnelser.
Desværre blev Rasmussen
ramt af sygdom og holdt sig
mest for sig selv, men han deltog gerne i den ugentlige petanqueaften på sportspladsen.
Jeg husker Rasmussen for
mange gode samtaler og som
en rar arbejdskammerat i de
forskellige sammenhænge.
Æret være Rasmussens minde.
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Sang over Østersøens bølger

MUSIKANMELDELSE
Af Karen Valeur

En lun septemberdag står jeg
på soldækket af færgen mellem Kiel og Klaipeda. Jeg skal
på turné med mit orkester i Litauen, men drømmer allerede
om næste sommers tur, som
bl.a. skal gå fra Polen til Litauen via tangen i lagunen Den
kuriske Bugt. Inde i »hjørnet«
ligger den lille russiske enklave med byen Kaliningrad. Her
på den anden side af Østersøen (eller det Baltiske Hav,
som det kaldes andre steder)
er det faktisk det samme vand,
som flyder ind i Helnæsbugten. Fascinerende tanke! Og
det er ikke bare vandet, som
binder os sammen. Kulturelt
er der også stærke bånd. En af
dem er glæden ved sang. Man

synger for at fejre noget, for
at gøre noget sammen. Sang
til hverdag, sang til fest. Sang
hjemme og ude. Sang til Guds
ære.
Kaliningrad, den fordum så
stolte by i Østpreussen, som
tidligere hed Königsberg (og
som mange tyskere håber, at
byen bliver kaldt igen), led
hårdt under krigen. Og frem
til Sovjetunionens opløsning
var det nærmest umuligt for
udlændinge at komme ind i
området. Og fortsat er området på ingen måde overrendt
af turister. Imidlertid er en af
de bygninger, som er blevet
restaureret den store domkirke. Og byen kan ikke bare
være stolt af den, men også
af kirkens kammerkor, som
turnerer flittigt og allerede

har gæstet Danmark tidligere.
»Königsberger Domchor«, som
de kalder sig på CD’erne, består kun af 8 sangere – 4 af
hvert køn.
De ledes af den meget dygtige kvindelige dirigent Elena
Kramarenko, og selvom besætning er af kammerstørrelse, mærker man tydeligt i det
gejstlige repertoire, at koret er
vant til de endog meget store
hvælvinger. Det blev derfor
en speciel oplevelse at høre
de mange russiske hymner og
liturgiske sange i den flad- og
lavloftede Helnæs Kirke. Her
gav koret koncert en mild
tirsdag aften i efterårsferien.
De var i Danmark på turné,
og skulle egentlig bl.a. have

gæstet Vestbirk Højskole,
men da den uheldigvis har lidt
samme kranke skæbne som
flere andre danske højskoler,
trådte Højskolen på Helnæs
til og inviterede – i samarbejde med menighedsrådet
og Helnæs gamle Præstegård
– koret til at blive på Helnæs
nogle dage.
Kirken var stuvende fuld,
så på flere måder var der en
varm stemning. Koncerten
faldt i 2 dele, først en spirituel og så en mere folkelig.
Der var ikke trykt noget program, men vi fik en flot introduktion af dirigentens mand,
hollænderen Dik Bolkestein,
som taler udmærket dansk.
Som han sagde, blev han
oprindelig forelsket i koret
og siden i dirigenten! Og vi
blev så sandelig introduceret
for hele følelsesregistret. Der
var kraftfulde lovprisninger,
stille hymner og smukke soli
(så godt som alle sangerne
havde soloindslag i løbet af
koncerten! Flere af dem har
modtaget adskillige hædersbevisninger af den russiske
stat). Alle de typer af russisk
korsang, som man kender så
godt, men kun sjældent oplever i virkeligheden. Også den
særlige måde en uskyldsren,
lys sopran eller en dyb basbaryton lægger sig over eller under korklangen på, sådan at det umiddelbart lyder
falsk, men bare er den ganske unikke måde et russisk
kor intonerer deres sang på.

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

»MEJERIET«

Assens Trælast

åbent alle lørdage
mellem 14-17.

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

Er du i bekneb
udenfor åbningstid
ringer du på
tlf. 6477 1485
– så finder vi ud af det!
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Sikkert affødt af den måde
stemmebåndene og resten af
sangorganet formes af dette
sprog. Vi fik besked på, at vi
først måtte applaudere efter
at koret havde sunget »Fader
Vor«. Og så bragede bifaldet
selvfølgelig løs!
Efter pausen – hvor der
var pæn afsætning af de 3
CD’er, koret havde til salg
– var kursen sat mod mere
folkelige sange. Igen var der
megen russisk musik, men vi
hørte også sange fra en del
af de tidligere Sovjetrepublikker. (og deres udsendte
har været i bl.a. Ukraine og
Georgien og kan bekræfte
at, ja, sådan lyder det faktisk, når folk dér synger om
piger, vin og skovtur – de
sange var der faktisk en del
af. Det må være en betydningsfuld del af den slaviske
folkesjæl!). Og denne del
af repertoiret, som jo ikke
er opstået under kirkehvælvinger, kom faktisk bedst til
sin ret her i dette rum. Og da
koret rundede koncerten af
med en aftensang, sunget på
dansk, ville begejstringen
ingen ende tage. Efter koncerten hilste koret af med os
i våbenhuset, og man drog
opløftet hjem i høstmørket.
Jeg glæder mig allerede til
at genhøre dem på den anden side af vandet.
Karen Valeur er cellist
og musikkonsulent i Helnæs
Kultur- og musikforening.
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Pontoppidan beskriver Helnæs
tevagt« og »De dødes Rige«)
givet en levende skildring af
Vestfyn – og herunder også
Helnæs:
I Syd og Vest blaaner
Havet

HELNÆSBESKRIVELSE
Af Henrik Pontoppidan
Indledning ved Jens Zimmer

Gennem tiderne er der udgivet en række beskrivelser
af Danmark og vort lands
forskellige egne. »Danmark
i Skildringer og Billeder af
Danske Forfattere og Kunstnere«, som udkom på P. G.
Philipsens Forlag, København i 1887 (1. bind) og 1893
(2. bind) er et godt eksempel
herpå. Udgiveren var redaktør af »Illustreret Tidende«,
Martinus L. Galschiøt, hvis
»Evne til at samle Mennesker
om sig og give hver sit har sat
Frugt i en betydelig Udgivervirksomhed, saaledes navnlig
af det værdifulde illustrerede
Værk »Danmark i Skildringer
og Billeder« (citat: Dansk
Biografisk Lexikon). Som en
af de involverede kunstnere
har forfatteren Henrik Pontoppidan (kendt især for romanerne »Lykke-Per«, »Nat-

Den fjærne, milelange Landtunge, man ser derude, skilt
fra Moderlandet ved en stor,
blikstille Havbugt, hvori Baa
de med hvide og rødbarkede Sejl spejler sig, er det
saakaldte Helnæs, opkaldt
efter Kæmpen Helle, egentlig nærmest en Ø, der ved et
lavt, smalt og langt Sand- og
Stenrev er forbunden med
Fyns Land.
Man kommer til den ad den
Landevej, der gaar forbi Frederiksgave. Fra Enden af den
uendelig lange, mærkværdige,
maaske enestaaende Alle af
tohundreaarige Ege, der fra
dennes Have gaar imod Syd,
drejer man mod Vest ind
ad en sandet Markvej, der
til sidst løber ud i et eneste,
dybt opkørt Hjulspor – og
man befinder sig paa en flad,
skyggeløs Sandørk, det fattige Agernæs.
Man ser sig omkring
Alt her er trist og øde. Solen brænder. Lyset fra Sand
og Vand skærer en i Øjnene,
som Vejens skarpe Støv har
gjort røde og svulne. Og derude i Syd gaar den trange,
trælsomme Vej over det lan-

ge, næppe ti Alen brede Rev,
der fører til Helnæs.
Det er der, vi skal over
Men ikke heller der ovre
er Skyggely at øjne, ikke
et Hus, ikke en Busk, ikke
en Hyrdehytte engang, kun
golde, afsvedne Marker med
ensomme Faareflokke.
Heldigvis kan man ogsaa
komme derover søværts. På
Havet er man i det mindste
fri for Støvet, og kølige Luftninger kruser nu og da det
blanke Spejl.
I den lille Samling Fiskerhytter, kaldet Aa, inderst
i Bugten faar man let fat i
en Baad. En stor, skægget
Fisker træder en i Møde i
Døren. Men i Fald man har
Damer med, kan Sagen alligevel blive betænkelig nok.
Paa Helnæs findes intet Sted
Spor af Havn, og Baaden kan,
saa lille den end er, ikke naa
Kysten nærmere end halvhundrede Alen. Der er derfor
intet andet for, man maa enten krænke Blufærdigheden
og trække Sko og Strømper
af eller lade sig bære over
på Fiskerens Arm. I intet af
disse Tilfælde er der noget at
befrygte, Bunden er god og
fast Sandbund, og Fiskerens
Arm stærk og sort behaaret.
Vil man nemmest naa Byen,
som man på Overfarten slet
ikke kan øjne, da den ligger
helt skjult nede bag Bak-

Sønderby
Smede- og
VVS

ASSENS

v/Karsten Andersen

Kører varetur til Helnæs
hver tirsdag og fredag formiddag

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Bestil varer dagen før på tlf. 64 71 22 48

8

HELNÆSPOSTEN

NOVEMBER 2006

kerne, maa man styre Kaas efter Møllen, det eneste, der fra
denne Side overhovedet tyder
paa menneskelig Virksomhed.
Og naar man er sat i Land
under den, kan man stige op
paa en af de høje Toppe i dens
Nærhed, hvorfra man har en
ypperlig Udsigt over Egnen.
Her er virkelig ganske overordentligt. Rundt omkring
sig har man – først selve den
lange, smalle Ø, hvorpaa
man befinder sig, med hvide,
blinkende Maageflokke flagrende rundt om dens stejle
Kyster. Derpaa i Øst, Bugtens
vidtstrakte Spejlflade helt
over til de skinnende Brinker
og skovklædte Skrænter under de fynske Alper. I Nord
har man Agernæssets fattige
Flade og det lille Fiskerleje,
hvorfra man sejlede ud. Ret
i Syd ligger det høje Horneland med sin imponerende
Rundkirke. Og langt i Vest
endelig, vidt over havet, øjner man Slesvigs dunstblaa
Kyster, Als, Nordby og Brinkerne der sønden for.
Helnæs selv er en højtragende og næsten nøgen Bakkerække, en Mil i Udstrækning
fra Nord til Syd, en halv Mil
fra Vest til Øst paa det bredeste Sted (den sydlige Ende).
Landet har Form som en bred
Hestesko, bøjet om et Bassin,
der er aabent mod Vest, ud til
Havet. Dette Bassin er fyldt
med Havets Vand, dels bestaar dets Bund af en mægtig,
ganske plan marskfed Eng,
paa hvilken alle Øens Kreaturer om Sommeren drives
ud, og som er dens uudtømmelige Rigdomskilde.
Det er et Syn, der næsten kan
faa ens Tænder til at løbe i

Vand – disse Flokke paa sikkert flere hundrede trinde
og af Fedt glinsende Dyr,
der vandrer derude til Knæs
i al den saftige Frodighed.
Og sådan en smuk Sommeraften, naar Solen langsomt
daler ned langt borte over
Havet og lægger sit røde Farveskær mellem det grønne
Græs og over alle de Pytter
og Grøfter, der blinker frem
rundt om fra Engen; og naar
de bararmede piger kommer inde fra Byen med deres
Mælkeaag eller store Blikjunger paa høje Hjul; og naar
Karlene kommer ridende paa
deres Heste med Tøjrepælen
dinglende ned ved Siden; og
naar Køerne brøler, og Hopperne vrinsker, og Føllene
slaar bag ud; og naar Frøerne
kvækker og Faarene bræger
og Kirkeklokken oppe paa
Bakken begynder at ringe
– kan man føle sig som hensat til et Vidunderland, hvor
alt aander Fred og frodig
Lykke.

en halv Times Forløb vandrer
man som mellem præcis de
samme Diger, Hegn, Markstykker og Haver, der synes
at gaa igen ligesom Tordenskjolds Soldater.

»En anselig
Samling af drikkende og rygende
Mennnesker
befinder sig derinde
i en blaalig
Tobakstaage, der
er saa tyk, at man
næppe kan se
Væggene, i det man
træder ind.«

Rundt om Bassinet, altsaa ligeledes i Hesteskoform, ligger
den ejendommelige By, der
turde være en af de længste
(og tillige smukkeste) i hele
Danmark. For øvrigt har Øen
ingen uden netop denne ene.
Vejen eller Gaden, hvad man
nu vil kalde den, slynger
sig frem mellem grønne Diger, Hegn, Markstykker og
duftende Haver, bag hvilke
Huse og Gaarde hemmelighedsfuldt skjuler sig. Enkelte
ligger vel umiddelbart ved
Vejen, men alle er de som
halvt begravede af en næsten
tropisk Yppighed af Ranker,
Blomster og Træer. Og det
faar ingen Ende. Der sker ingen Forandring. Endnu efter

ÅRETS Detailkæde

– Og ingen er der, som kan
give Besked. Alt synes som
uddødt.
Hist og her øjner man paa
Afstand en Dreng, der ligger og luger mellem Buske-

mad med mere

mesterslagteren
Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ne, eller en Pige, der hænger
Tøjstykker til Tørring paa
Hækkerne. Men ved et første Syn af fremmede Skikkelser dukker de sig ned i et
eller andet Skjul og er ikke
til at kalde frem. Enkelte
Steder viser sig maabende
Ansigter bag Vinduer eller ud af Kolemmene. Men
saa snart man gør Mine til
at nærme sig, forsvinder de
lydløst.
Endelig naar man Kroen
– og der oplyses man om, at
først nu har man naat Byens
omtrentlige Midtpunkt. Den
synes at være det i dobbelt
betydning. En anselig Samling af drikkende og rygende Mennnesker befinder
sig derinde i en blaalig Tobakstaage, der er saa tyk, at
man næppe kan se Væggene,
i det man træder ind. Alle ser
de op med bestyrtede Miner,
som om man i Stedet for en
fredelig Stok eller Paraply
gjorde sit Indtog med dragne
Vaaben og blodige Knive;
og det er næsten med Vanskelighed, man til sidst faar
den gamle, hyggelige Krokone gjort begribelig, at man
ønsker Mad, rigtig virkelig
Mad – Æg, Brød, Smør, Øl
– at man er skikkelige vejfarende, der spaserer rundt for
at se sig om, og at man desaarsag nu er sulten, tørstig og
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tyve tusinde Daler paa Kistebunden. Hvorfor skulle de
forandre sig?
– Nej, hvorfor skulle de
egentlig?
Der findes i Øst, umiddelbart
bag ved Byen, en Række dejlige Skrænter. Deres Fod beskylles af Havet, blødt Græs
dækker deres Sider, og smaa,
tætte Træer og Buske kaster
fra oven deres mørke Skygger ned over dem.
Naar man har spist i Kroen,
kan man ikke gøre noget
bedre end et Øjeblik at lægge
sig hen paa en af disse og
strække sine Lemmer.

træt og iøvrigt intet som helst
ondt eller skalkagtigt har i
Sinde.
Naar saa endelig Maaltidet
staar paa Bordet; naar man
begynder at stikke i det friske,
glinsende saltkornede Smør,
at skære i den lyse, salte Pølsemad, i de grove hjemmebagte,
en Alen lange Brødskiver og
den fede, gule Sødmælksost
med de røde Safranpletter
– saa fornemmer man allertydeligst, at man befinder sig
paa et afsides Stykke Land,
en Krog uden Samkvem med
den Verden, der er uden om,
at man gæster et Folk, der her
lever et eget stilfærdigt Liv
for sig, uberørt af den sidste
Menneskealders Fremskridt,
Fordærvelse og Kultur, uden
Trang eller Evne til at hente
Visdom eller Erfaring uden
for deres egne Landegrænser.
For disse Folk er Helnæs
Verden. Uden for disse Kyster gaar ikke deres Tanker;
over dise Vande gaar ikke
deres Længsler. De ved, de
har det godt og trygt, hvor de
er. Vorherre har givet dem en
fed Eng, en god Kvægbestand
og en bred Ryg til at bære de
gode Dage. De formaar selv
at forplante Slægten uden
fremmed Indblanding. Som
de lever nu, har deres Fædre
levet. Og disse døde med
Vorherres Velsignelse og

Solen staar lavt paa Himlem. Alt er stille. Søen ligger
blank uden mindste Krusning. Himlens blegrøde Aftenskyer svømmer dybt nede
i dens Skød. Fyns grønne
Brinker ovre paa den anden
Side, Husene, Kirkerne, de
høje, spidse Træer, der rager
op over Underskoven, Agernæs’ hvide Lerhytter ved
Stranden, Fugleskarerne i
luften og de tre, fire brogede
Kvier, der noget borte er soppede ud i Strandkanten for
at svale sig, alt viser sig paa
Hovedet i det mægtige Spejl,
fordobles og fortrylles…
indtil pludselig et lille Vindstød bryder Spejlet i tusende
Stumper og i et Nu hæver
Fortryllelsen.
Det er Luft-Heroldens kendte Signal. Den kongelige Sol
er i færd med at tage Afsked.
Himlen har slaaet sine gyldne Skyporte op i Horisonten,
og langsomt trækker Majestæten sig tilbage til sine
Purpurgemakker, sendende
i sidste Øjeblik ligesom et
naadigt Smil hel rundt over
den underdanig rødmende
Jord.«
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Halvøen, der ikke ville dø
En kær gæst og engageret
Helnæs-aktivist udtrykker
her sin passion for halvøen.
Med forfatterens tilladelse
har redaktionen ikke
kunnet undlade at bringe
denne hyldest til stedet,
hvor vi bor. Artiklen blev
bragt som kronik i Fyens
Stiftstidende søndag den
29. oktober 2006
KULTURHALVØ
Af Britta Schall Holberg

Så skete det igen – Helnæs
blev igen omdrejningspunktet for flere hundrede menneskers sublime kulturoplevelse.
Denne gang var det Kammerkoret fra Kaliningrad,
der begejstrede over 200
mennesker i den stopfyldte
Helnæs kirke.
Det er ikke så tit en hel kirke
står op og bliver ved at klappe. Det skete her, de mange
tilhørere kunne slet ikke slippe den prægtige oplevelse, de
lige havde været en del af.
Da tilhørerne endelig løsrev sig, gik det hjemad i den
mørke aften til fods eller på
cykel, men også i en lang,
lysende bilrække over dæmningen fra Helnæs, for mange af de, der kom, var mennesker fra det ganske Fyn.
Koncerten var arrangeret i
samarbejde mellem Helnæs
Højskole, Helnæs menighedsråd og Helnæs Kultur og
Musikforening.
Det er muligt, at en så blændende aften ikke umiddelbart
vil påkalde sig en forvænt
bybos interesse. Herregud
– kultur! Derude på landet!?
Men der skal nok være en og
anden udenøs, der har siddet
og knebet sig i armen, mens
det prægtige kor sang: kan
det virkelig være rigtigt, at
en så sublim oplevelse kan

Oliemaleri af Alexander Phieme
– opleves – helt ude på landet, i et lille - bitte samfund
med 200 fastboende sjæle
på den anden side af en lang
tange over Lillebælt? Men
det er for øvrigt netop turen
over den tange, der i sig selv
gør turen til halvøen til en
kulturoplevelse, længe inden
den egentlig er begyndt.

En af opskrifterne
er, at der er
lokale folk, og folk
der kommer til, som
går i spænd med
hinanden og
begynder at trække
sammen. Det
mærkelige er, at ånd
og kultur og store
landbrug med en
umiskendelig duft af
grise, trives på det
bedste sammen.

Det interessante er, at det
sker så tit på Helnæs – at folk
valfarter over tangen for at få
en stor kulturoplevelse med
hjem.
Helnæs har i den grad vist,
hvad et ganske lille samfund
magter, hvis det gider. Hvis

beboerne arbejder sammen.
I slutningen af halvfjerdserne
var Assens Kommunalbestyrelse ved at fortvivle over det
besværlige og dyre vedhæng
til kommunen: Et lille samfund, hvor det hele var ved at
lukke ned. Man spurgte om
Haarby ikke ville overtage
halvøen. Haarby sagde: ellers tak.
Og så pludselig skete der et
eller andet udefinerligt med
Helnæs, og i dag er halvøen
et af Assens kommunes store
klenodier.
Det er interessant at notere
sig, at det ikke er Assens
Kommune eller dens politikere, der har fortjenesten for,
at Helnæs i den grad er kommet på landkortet i Assens
og ud over landet.
Det startede med Højskolen, der blev grundlagt af en
kreds af Helnæsbeboere i den
nys nedlagte skole. En højskole, der i virkeligheden var
en anakronisme i et område
af Fyn, der ikke ligefrem har
været præget af Grundtvig
og åndelige vækkelser, men
snarere af det gode afkast
fra sukkerroer og anden indtægtsgivende virksomhed.
Højskolen fik da også en svær
økonomisk start, men er i dag
en lille, fint besøgt højskole,
der trækker elever til fra nær
og fjern og har et udtalt sam-

arbejde også ud i Europa.
Højskolen sender ringe ud
i lokalsamfundet, men den
henter også inspiration utallige steder fra. Højskolen for
voksne, kalder den sig og har
dermed taget højde for, at det
i fremtiden næppe bliver de
yngre, men langt snarere netop de mere modne, der søger
højskolerne for at få et ekstra
pift i tilværelsen.
Efter at højskolen var etableret, skete der noget, som
hører til det, ingen rigtig
kan forklare: var det højskolens lærere, dens elever eller
dens blotte eksistens, der i
tæt parløb med den gamle
præstegårds genopstandelse
som hjemsted for maleri- og
kunstudstillinger, men også
for den nye Helnæs Kultur
og musikforenings mange
arrangementer, som trak andet med sig? Var det kroens
ry som hyggeligt madsted?
Var det… ja, hvad var det,
der pludselig trak kunstnere
og andre til Helnæs, for at
bo, for at se og lytte, og for
at opleve den prægtige natur? Hvordan opstår sådan
noget? Hvordan kommer et
lille samfund, der var ved at
dø, og som på ganske få år
blev decimeret til halvdelen
af sine indbyggere, pludselig
til at leve igen?
En af opskrifterne er, at der
er lokale folk, og folk der
kommer til, som går i spænd
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med hinanden og begynder
at trække sammen. Det mærkelige er, at ånd og kultur og
store landbrug med en umiskendelig duft af grise, trives
på det bedste sammen. Måske er det endda en charme
mere, at man kan komme
ud fra en sommeraften efter
en swingende jazzkoncert
med dans i præstegårdens
gårdhave, eller en kor- eller
orkesteroplevelse, eller et
foredrag om og lokale sange
fra Afrika, og så pludselig
opdage, at man er lige midt
i virkeligheden, selv om man
i nogle timer føler, man har
været hensat til en anden verden end den daglige sammen
med mennesker, der har et
til fælles: de nyder at være
her – nogle fordi de kan se,
at det, de har været med til
at arrangere, trækker folk til,
andre fordi de kan se, at nogle har taget initiativ til noget, som de glæder sig over
at dele med en større kreds.
Fællesskabet lever, fordi man
ikke bare sidder og venter på,
at andre gider gøre noget. En
af de forunderlige ting ved
Helnæs er netop, at mens
man står og indånder duften
af produktionen, endnu med
kulturoplevelsen helt intakt,
bliver samspillet til en forunderlig ekstra oplevelse af,
at her kan de noget sammen:
her sker noget. Her er et samfund, der forstår at leve sammen. Produktion og kultur
bliver pludselig en alen af
samme stykke.
Et af de seneste skud på
stammen er HelnæsPosten,
som sendes gratis til alle på
Helnæs en gang om måneden, og mod betaling til de
mange fans udenøs. Alle avisens aktører er lokale.
Enhver, der har lavet et foreningsblad, ved, hvilket
kæmpearbejde det er at få
sat bare få sider sammen.
Helnæsposten mangler ikke
stof. Den er allestedsnærværende. Der er ikke meget,
der går dens næse forbi. En
af højskolens lærere er fast

fotograf. Præsten, redaktørerne og beboerne er faste
og ivrige skribenter om stort
og småt, om himmel og jord
i bogstaveligste forstand.
Selv annoncerne bliver slugt:
Både dem fra smeden, fra firmaet med dinèr transportable, fra ejendomsmæglerne,
fra tømrerforretningen, fra
slagteren. De allerfleste annoncører er fra »fastlandet.«
Ligesom det var fastlandets
banker og realkreditinstitutioner, der trådte til, ganske
vist med noget forbehold, da
højskolen skulle voves: Kunne det virkelig gå? Men der
er jo også sten, der savnes til
et stengærde, supplement til
et kaffestel – hvem har mon
det? Eller et gyngestativ eller
en cementblander… der er jo
nok en, der har noget stående
til ingen nytte mere, som en
anden kan bruge. Og så ved
man da det! Naboen tænker
altså på at bygge til, eller
på at lave et nyt stengærde
– hvis man nu ikke vidste
det i forvejen, kan det læses
i HelnæsPosten
Efter høstgudstjenesten er
alle, der har lyst, inviteret til
spisning i forsamlingshuset.
Der var mødt 70 i år. Det er
en stor procentdel af 200 beboere!
December fejrer Helnæs ved
at holde åbent hus: gallerierne, højskolen, præstegården,
det gamle mejeri med antikviteter… overalt er der åbent
og kaffe og ønsker om en
glædelig jul. Og nu skal der
fra næste år naturligvis også
være kulturnat!
Assens Kommune var ved at
sælge Helnæs for 35 år siden.
Det var, hvad politikerne
kunne finde på. Beboerne
kunne finde på noget mere
kreativt. Det burde andre
små samfund ud over landet
lære af og hente inspiration
fra.
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KORT NYT
Torsdagsklubben er startet
Første gang var den 12. okt.
hvor vi lavede et foreløbigt program og spillede kort. Den 26.
okt. havde vi Svend Erik Hansen, Odense og Tove Fil fra
Strærup med rejseoplevelser og
film fra Kenya v. Karen Blixens
farm. Den 9. nov. kommer John
Rasmussen med ikoner i ord
og billeder. Den 23. nov. får vi
besøg af »De Thorøhuse spillemænd« ved Viggo Jørgensen
og en harmonikaspiller.
Den 7. dec. er der juleafslutning med besøg og underholdning af Anders Lundbæk
Rasmussen. Den dag giver
Annelise kringle. Alle er velkommen! Tag venligst kop og
brød med undtagen 7. dec.
ah

ling på Galleri Helnæs Gl.
Præstegaard – skildrede fyret i forskellige belysninger
og fra forskellige positioner.
oa
Fællesspisning i
Forsamlingshuset
Over 80 mennesker havde
fundet vej til forsamlingshuset medbringende sammenkogte retter, smørrebrød,
tærter, patéer, lækre desserter og meget mere. Øl, vand
og vin blev købt til yderst
moderate priser i baren ligesom ølklubben havde salg af
gode specialprodukter af bayersk øl. Snakken gik lystigt
og alle fik endnu en hyggelig
aften i Forsamlingshuset.
oa

Facaderenovering af Fyret

Jul på Helnæs

Fyret, der i de sidste på år har
trængt til en grundig facaderenovering, har i de sidste 2
måneder været helt omgivet af et indklædt stillads.
Facaderenoveringen er nu i
fuld gang og det er planen at
den må være afsluttet inden
frosten sætter ind. Fyret, der
er synligt næsten overalt på
øen, er et vigtigt fikspunkt
på øen, og det er spændende
snart igen at se det nyrenoveret og hvidkalket. Fyret var
sidst i søgelyset, da maleren
Gunnar K. Hansen i 36 landskabsbilleder – på en udstil-

Igen i år, og det er nu 9. gang
– afholdes der et stort julearrangement på Helnæs. 13
forskellige forretninger og institutioner er gået sammen for
at give de mange besøgende
en rigtig god juleoplevelse.
Gruppen der står bag det
store arrangement har senest
holdt møde hos Susanne og
Anders i Antikken og alt er
nu (næsten) planlagt til den
17. december, 3. søndag i advent. Programmet for det store arrangement offentliggøres
i næste nr. af HelnæsPosten.
oa

Banereservation

64 71 57 07

Mandag - onsdag 14 - 22 Torsdag 10 - 23
Fredag og lørdag 10 - 24 Søndag 10 - 21
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Gøglervognen eller Martin Brunkuls hus
Beskedent tilbagetrukket
fra alfarvej ligger det
mindste røde hus på
Helnæs med sin egen
historie
ALTERNATIV BEBOELSE
Af Jens og Anne Hansen

Hvis det kunne tale, ville det
være spændende at lægge øre
til. Da vi har fulgt med gennem mange år, vil vi fortælle
vores oplevelser der omkring.

trods af, at der var elektrisk
lys, indlagt vand og telefon.
Så Martin tog rutebilen til
Assens og købte sig et nummer. Det blev nr. 57. Nu er
huset både registreret og kloakeret, og der er vandskyllet
toilet og bad.

Først om tiden i Brunkulslejren ved Søby i Jylland og
senere som hjem på Helnæs
for en inkarneret ungkarl og
sidst som beboelse for mange
forskellige mennesker.

Tiden efter Martin

Selvom vinduerne er utætte,
har mange af de indlogerede
været begejstret især for beliggenheden, stilheden og de
smukke morgener med solopgang over Storskoven.
Husets historie
Huset, den tyske telegrafvogn, kom til Helnæs i 1954.
Ejeren – Martin Jørgensen
havde som ung haft pladser
på forskellige gårde på Helnæs, inden han fik arbejde i
Brunkulslejrerne i Søby. Da
det aftog med arbejdet der,
ønskede Martin at flytte til
Helnæs igen. Han byttede sin
stationære bolig med denne
telegrafvogn, da den kunne
flyttes. Hos Peder Hansen,
Søgård fik han lov at placere
den i et hjørne af en mark bag
ved Stormly. I de kommende
år stabiliserede han beboelsen. Han murede grund under, lagde fast tag på og et
pudslag på siderne. Da han
havde en knallert, der helst
skulle i hus, byggede han lidt
til den ene side, der blev så
også plads til tørklosettet.
Huset – knap 50 kvm. havde
en stue, der også var soverum
og i den ene ende et primitivt
køkken med gasblus. Martin
virkede tilfreds. Han udtalte

engang til en journalist: »Jeg
kan klare mig, hvis jeg har en
spand vand og et lokum«. På

Selvom vinduerne er
utætte, har mange af
de indlogerede været
begejstret især for
beliggenheden, stilheden og de smukke
morgener med solopgang over Storskoven.

trods af den knebne plads,
kom der mange mennesker
på besøg. Han varmede op

med en petroleumskakkelovn. Den kunne godt gi’ tung
luft i stuen. Senere satte han
elvarmer op. Martin arbejdede som daglejer (løsarbejder)
og fik tit tungt arbejde.
Nye tider
Martin var en af de første, der
anskaffede TV på Helnæs,
og ved specielt spændende
udsendelser bød han venner
og bekendte indenfor, og der
kunne let være 8-10 personer
samtidig, og man havde nogle
muntre timer i godt selskab. I
1970’erne da alle huse skulle
ha’ nummer, var der ingen
nummer til Gøglervognen.
Den eksisterede slet ikke på

Martin nåede at bo en kort
tid i Assens inden sin død.
Arvingerne solgte huset til
Søgård og et par af hans venner, Erik og Signe, fik lov
at ha’ det som sommerhus.
De pyntede op, de adskilte
køkken og stue med en barskrank, lavede hjørnesofa i
stuen og knallertrummet blev
soveværelse. I den tid var der
opdyrket have med både urter og blomster. Efter den tid
var huset fristed for en lærer,
John Ågård, som holdt meget
af Martin. Senere blev det
beboelse for medhjælpere på
Søgård. De senere år har Højskolen på Helnæs lejet huset,
så skiftende lærere og elever
har været indlogeret der. En
periode var der endda P.C.
installeret. Der er sket meget
i tiden fra Brunkulslejreren
i 50’erne og til nu. Mange
har været fascineret af at
bo i togvognen, mens andre
knapt har synes, det var så
spændende
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Borgergruppe og landsbyplan:

Et tilbud til lokalsamfundene i den nye storkommune
Den 24. oktober var der
indkaldt til offentlig møde
i Ebberup Skole. Mødet
var et af en serie af møder
rundt omkring i Ny
Assens Kommune med det
formål at orientere om nye
muligheder for at fremme
udviklingen i landdistrikter
og lokalsamfund i den nye
storkommune
LANDSBYUDVIKLING
Af Jens Zimmer

Kommunens repræsentant
ved mødet var Anja Knudsen, der er projektkoordinator for landdistriktarbejdet
med kontor i Assens. Forud
for mødet havde man sikret
sig deltagelse fra Helnæs,
så deltagere fra vore nabolokalsamfund kunne få eksempler på, hvordan det var
lykkedes lokalsamfundet på
Helnæs både at igangsætte
nye aktiviteter og opretholde
gamle. Mødet havde godt 20
deltagere, hvoraf 8 var fra
Helnæs, 8 fra Thorø Huse
og resten Turup, GamtofteVoldbro og Ebberup. Langt
de fleste af deltagerne havde
en formel tilknytning til én
eller flere aktiviteter i deres
lokalsamfund, som f. eks.
beboerforening, lokalhistorisk forening, forsamlingshus eller lignende.
Efter en kort velkomst ved
Thomas Brun, Ebberup og
en præsentationsrunde blev
ordet givet til Helnæsboerne,
hvor Anne Hansen lagde for
sammen med Annelise Larsen efterfulgt af supplerende
bidrag fra resten, – og der
er vist ikke en aktivitet eller
forening, der ikke blev nævnt
(og der er som bekendt mange!). Gennem de efterfølgende spørgsmål, svar og kommentarer forsøgte mødets
deltagere sammen at finde
frem til det, der er fælles for
Helnæs og andre lokalsam-

fund og det der er specielt
for Helnæs som f eks. naturen, ø-fornemmelsen, antallet af »ildsjæle« og det, at de
forskellige aktiviteter, som
f.eks. gallerierne supplerer
og styrker hinanden, når de
først er igang.
Efter kaffen præsenterede
Anja Knudsen den generelle
ide med kommunens initiativ, som skulle ses i sammenhæng med den centrale
interesse fra folketing og regering i at sikre aktivitet og
udvikling i landdistrikterne
bl.a. gennem økonomisk støtte til aktiviteter fra Landdistriktspuljen.
Den struktur, som Ny Assens Kommune (og andre
kommuner) lægger frem og
opfordrer lokalsamfundene
til at deltager i er:
• at der i hvert lokalsamfund
etableres en borgergruppe
(som udmærket kan være
en allerede eksisterende forening).
• at borgergruppen som sin
første opgave får lavet en beskrivelse af lokalsamfundets
ressourcer, muligheder og
kvaliteter under hensyntagen
til de lokale fysiske, sociale/
kulturelle og økonomiske/erhvervsmæssige forhold.
• at arbejdet med denne beskrivelse i lokalsamfundet
bruges som grundlag for udarbejdelsen af en landsbyplan
som det lokale samfunds bud
på, hvordan udviklingen skal

være på stedet med hensyn
til bosætning, erhvervsudvikling og kultur- og fritidsmuligheder. En sådan landsbyplan vil derefter være et
naturligt udgangspunkt for
diskussion om lokalplaner,
ligesom den i forhold til andre lokalsamfund kan indgå
i en samlet landdistriktspolitik.
• at hvert lokalsamfund gennem sin borgergruppe får
mulighed for at stille med et
medlem til et landdistriktsråd, som derpå etableres med
en bestyrelse.
• at borgergrupper fra forskellige lokalsamfund kan
gå sammen om at etablere
fælles aktiviteter på tværs af
lokalsamfundene.
Både på mødet og fra andet
materiale ligger det i luften,
at etablering af borgergrupper i lokalsamfundene vil
øge mulighederne for sammen med kommunens og
dets landdistriktskontor at få
midler fra Landdistriktspuljen. Man er dog frit stillet, og
man kan selvfølgelig fortsat
lokalt tage initiativer udenfor
denne struktur.
Oplægget vedrørende borgergrupper, lansdistriktsråd
m.v. var ikke mange minutter gammel før der især fra
de fremmødte Helnæsboere
blev stillet kritiske spørgsmål om, hvordan man sikrede den demokratiske proces omkring borgergruppers
aktivitet. Der syntes blandt

alle mødedeltagerne at være
enighed om, at der generelt
og fra kommunen side måtte
være et krav, at borgergrupper orienterede grundigt og
bredt i lokalsamfundet om
deres etablering og deres formål med mulighed for bred
forankring. Man skulle bare
ikke forvente, at alle nødvendigvis engagerede sig. Andre
spørgsmål gik på landddistriktsrådets opgaver og den
lange administrationsvej, hvis
rådet skulle ind i alle sager
og måske endda prioritere
mellem opgaver og aktiviteter. Dette var imidlertid ikke
nødvendigvis meningen med
rådet og dets bestyrelse, som
nærmere skulle betragtes
som et talerør i fælles lokalsamfunds- og landdistriktsanliggender.
Mødet sluttede med at en
repræsentant fra hver af de
deltagende lokalsamfund gav
tilsagn om at bringe spørgsmålet om etablering af en
borgergruppe op lokalt. Formand for beboerforeningen
Annelise Larsen påtog sig
den opgave for Helnæs’ vedkommende.
Se i øvrigt tidligere artikler
om dette emne i HelnæsPosten
nr. 3 og 4.
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Nyt tiltag i
Nostalgi
Nyt tøj og nye idéer

mærke, GreenHouse. Det er
tøj for alle aldersklasser og
til alle begivenheder, siger
indehaveren af NOSTALGI,
Vivi Wentzlau. Men det
stopper ikke her! For at imødekomme kunderne lancerer
Vivi Wentzlau nemlig også
en ny idé, som mange nok
kun kender fra større butikker, der laver modeopvisninger og præsentationsaftener
for et bestemt klientel.
For alle, der har lyst

Lene Runge og Pia Haahr
prøver den nye kollektion.
Mode
Af Ane Kirstine Jensen

Her i efteråret har butikken
Nostalgi, der ligger i den
gamle firlængede gård, Kildegården, lanceret et nyt tøj-

Hos Nostalgi er det for alle
der har lyst. Konceptet er i
stil med homepartys, hvor
der er en værtinde, der inviterer sine veninder til en
hyggelig aften. Forskellen
her er, at det foregår i butikken, hvor der er plads til at
sidde og få en forfriskning,
som værtinden sørger for.
Vivi Wentzlau fortæller lidt
om tøjet, hvorefter man i ro
og mag kan prøve alt det tøj,
man har lyst til.
Skulle du have lyst til at arrangerer en aften for dine
veninder, skal du ringe til
Vivi Wentzlau, der har tlf. 64
74 16 01 og aftale nærmere.

Se annoncen på side 17

MARLENE LARSEN
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!
Ebberupvej · Ebberup
Tlf. 64 74 11 82

Dyrejagt på Helnæs
– festdag, fridag, 10. okt.
Uafbrudt siden 1944 har
der hvert år været afholdt
rådyrjagt på Helnæs den
10. oktober. I år ingen
undtagelse. Kun få
kvinder har deltaget som
jæger, men i år var Tina
Jensen med, og hun skød
endda et rådyr. Sejt!
JAGT
Af Anne Hansen

Ved at spørge forskellige
Helnæsjægere og ved selv at
huske tilbage, har jeg stykket
en historie sammen om dyrejagten på Helnæs indtil nu.
I nyere tid blev der første
gang sat rådyr ud på Helnæs
i 1940 – 1 buk og 2 råer. I
vinteren 1940-41 gik de alle
tre over isen til Skovkrogen
og var væk. Efteråret 1941
udsattes igen dyr 1 buk og 2
råer.
De var købt på Hverringe
gods. 2 dage senere stod alle
3 dyr ude på »Halen« og nogle jægere måtte ud og drive
dem tilbage til skoven.
Om efteråret 1942 mødte
nogle fiskere 1 rå og 1 lam

ude i Helnæsbugten. De tog
dyrene med tilbage til Helnæs i båden. – Det var temmelig problematisk at få oprettet en rådyrbestand her!
Dyrejagt
Den første dyrejagt på Helnæs blev afholdt 10. okt.
1944. Der blev bukken fra
1941 og 1 lam skudt.
Det år skulle der polititilladelse til for at så mange våben
måtte være samlet på et sted.
For at få opbygget en dyrebestand blev der lavet en særfredning på Helnæs, så man
kun måtte skyde dyr den 10.
og 12. okt. – Den 10. i skovene og den 12. på markerne.

EBBERUP
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Den første vildtvogn på Helnæs.
Anna Hansen, Bavnehøjgård kører.
Jagtkonsulent Christensen med jagthorn
sidder i midten og Erik Krog
til højre i billedet.

Et år blev der skudt 67 rådyr
i alt de 2 dage. Denne ordning blev ophævet for en del
år siden, så man nu pürsher
bukke om foråret. I år 2006
blev der kun skudt 5 dyr den
10. okt.
Hvem må skyde?
En jæger pr. ejendom og
alle fastboende medlemmer
af Helnæs jagtforening kan
deltage som jæger. Der bliver uddelt numre – lige og
ulige, og jægerne bliver delt
i 2 hold – forpost og bagpost
på skift.
Foruden jægere med geværer
deltager der også en meget
engageret klapperflok. Her
kan skolebørn være med. Da
vi havde skole på Helnæs, var
10. okt. fast fridag. De senere
år har klapperne fået løn (20
kr. og 1 sodavand). Der er højt

humør blandt de voksne ved
dagens slutning. Vi er mange,
der møder op til en hyggelig
sludder sidst på dagen.
En typisk jagtdag
Man mødes ved Østergård
kl. 9.00. Formanden giver en
orientering om jagtdagens
program. Før i tiden deltog
også en jagtkonsulent, som
gav instrukser om opførsel
under jagten. Han kontrollerede om jægerne havde jagttegn med, om jægerne var
velsoignerede og om bøssen
var velpudset. Han blæste i
jagthorn både til »Jagt begynd«, »Jagtfrokost«, »Jagtstop og -start« på såterne,
»Dyrets død« og »evt. rævens død og »Jagt forbi«.
I år blæste Jørgen Olsen de
forskellige signaler. Om formiddagen foregår jagten

Flemløse Maskinforretning ApS
Springenbjergvej 15 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 6472 1174 · Fax 6472 1112

i Hegningeskoven og ved
vandhullerne. Man samles
ca. kl. 12 og spiser sin medbragte madpakke i Østergårds lade. Der skylles efter
og derefter jagtes der i Storskoven.
Ca. kl. 16 slutter dagen ved
Østergård. Dyrene »brækkes« og der er vildtparade med
tilhørende jagthornsblæsning.
Sidste halvleg
Dagen slutter i festligt lag
med at spise gule ærter på
kroen. Her afregnes for forskellige forseelser. En »jagtfiskal« har noterer de fejl, der
er begået i løbet af dagen, og
dem bødes der for.
Den gamle jagtforeningsprotokol forsvandt den 9.
april 1989, da »Bjergager«
brændte.
Christian Hansen, Christi-

nesminde var formand, da
man startede med rådyr på
Helnæs, det var også ham,
der fik Gemal Hansen til at
optage jagtforeningens sognefilm, som blev optaget
1958-62 og som nu findes på
video i mange hjem her på
Helnæs.
Mange forhenværende helnæsboere bruger gerne en
fridag for at komme hjem til
dyrejagt den 10. okt. Ca 100
mennesker fordelt på jægere
og klappere er samlet om en
fælles interesse og socialt
samvær.
Viltspil
Et par dage senere er der
vildtspil i forsamlingshuset,
der kan alle deltage. Som regel en velbesøgt aften, hvor
nogle gevinster er rådyr.
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Gå bare ind

Hej. Gå bare ind. Jeg
kommer straks.
Velkommen. Mette.
INTERVIEW
Af Eigil Kristensen			

Sådan stod der på sedlen under døren da vi som aftalt ankom til Mettes nye hus for at
høre lidt om den nye beboer
på Helnæs Byvej 42. Dejlig
velkomst, som slår tonen til
interviewet an på en dejlig
afslappet måde. Phillip og
jeg åbner yderdøren, og fra
gangen kan vi gennem en
glasdør se ind i det nye køkken, som også viser sig at
være alrum og stue. Phillip
måber: Det køkken skal med
i »Hammerslag«! Aldrig har
vi set så lækkert et køkken.
Vi må vist hellere vente i forgangen til Mette Jørgensen
kommer tilbage fra pligterne
på Højskolen.
Mette byder os ind med et
smil, og mens hun tryller sodavand og kaffe frem, kigger
vi lidt på den nye indretning.
Mette har fået et dejligt køk-

ken/alrum, og af beretningen fremgår at Mette også er
prisbevidst, for Mette og datteren besøgte alle de mange
køkkenbutikker i Odense,
selv tegnet op hvordan det
skal være og så købt de rigtige kraftige bordplader i
Bilka. Mette ved godt, hvordan hun vil have sit nye hus
indrettet, og som med de fleste andre store og økonomisk
tunge projekter, må det her
også inddeles i etaper, så badeværelse og de mange andre
rum må komme hen ad vejen. Mette har dog også fået
varmeinstallationen
totalt
fornyet, og gennem en stor
lem i stuen, er der adgang til
den gamle kælder, hvor Mette med stor glæde i stemmen
fortæller os detaljer om det
nye brændselspillefyr (»halv
pris af olie«) med mulighed

for omskiftning til oliefyr og
elvarme til det varme vand
om sommeren.
Mette er uddannet kunsthåndværker fra Designskolen, og efterfølgende har
Mette læst til antropolog
og med speciale i indiansk
håndværk. Det med antropolog måtte lige forklares
for intervieweren: Det er
studiet om den måde mennesker lever på rundt i verden.
Mette har de sidste 7 år boet
tæt på Ringe, hvor hun arbejdede som seminarielærer
på Ryslinge og Kerteminde
højskole, og også i de tidligere år har hun ofte været i
Sydamerika. Sidste år blev
Mette tilknyttet vores lokale
højskole, hvor hun arbejder
med keramisk formgivning
og underviser de internationale elever i danske forhold,
altså hvordan er samfundet
skruet sammen, og eleverne
besøger børnehaver, skoler,
arbejdspladser osv. Som bijob underviser Mette stadig i
keramik på Ryslinge højskole, og hun nyder at planlægge
og holde foredrag, og ofte
har det »noget med indianere
og håndværk« at gøre.
Mette har de sidste 10 år været alenemor med to piger
(Pil på 21 og Laura på 18).
Pigerne bor nu i Odense,
men de har næsten altid været med på Mettes mange
rejser til Sydamerika, hvor
de sammen har det nydt det i
regnskoven og boet i de små
landsbyer. Pigerne besøger
ofte mor Mette her på Helnæs.
På spørgsmålet om jobbet
på højskolen er ønskejobbet,
svarer livsglade Mette efter

en kort pause, at egentlige
har alle hendes job været ønskejob, som lige passede til
hende her og nu. Men selvfølgelig er der også krav til
udfordringer i arbejdet, og
mange af udfordringerne sørger Mette selv for. Eksempelvis findes der ikke nogen lærebog om danske forhold for
internationale højskoleelever,
så Mette har selv sammensat
programmet.
Omkring hobby svarer Mette, at hun måske ingen hobby
har, men at det er lykkedes
for hende at få den store interesse for keramik og indiansk håndværk til også at
være levebrødet. På trods af
udsagnet, holder Mette også
af musik og den dejlige natur på Helnæs, men selv om
naturen er enestående på
Helnæs, så bruger Mette den
mere til at lade op til resten
af tilværelsen, end som et
mål i sig selv.
Mette betragter sig selv som
Helnæsboer (i det mindste
vil hun gerne være det), og
Mette har allerede fornemmelsen af at komme hjem,
når hun kører over tangen
til Helnæs. Mette føler sig
velkommen og er bl.a. budt
velkommen af naboerne, og
nævner at Helnæs er en perle
i Danmark.
Mette slutter af med at hobbyen måske kunne være at
planlægge næste års rejse,
hvor hun måske kan få det
til at falde sammen med igen
at være guide i regnskoven i
Sydamerika.
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Ved Anne Hansen

Bølle-Bob Show i Tobaksgården
Karina og Maria var til Bølle- bob show
i Tobaksgården. Den første afdeling af
underholdningen var en gruppe, der
kaldte sig »Stjernefrø«, der optrådte
med forskellige klovnenumre.

Efter pausen sang en gruppe børn alle
de kendte Bølle- bob – sange. Showet
var nok mere beregnet for et yngre publikum.

Konkurrence
Hvis du vil vinde billetter til underholdning i
Tobaksgården, skal du tegne tre
forskellige flag, der kun har farverne rød og hvid.
Send løsningen til Karina, Maria
eller Anne.
Der bliver trukket lod mellem
indsenderne.
Den heldige vinder af billetter i
oktober blev
Benjamin Ravn Clasen, Vestergård, Helnæs.

Stævnevej 21

Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

af mærket Marine//Blue
kendt for kvalitet

Årstidens
brugskunst
Besøg butik

Lørdag 10-17

Tlf. 6474 1601

BAMBI

vivi@wentzlau.dk

Tøj til hele familien
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DET SKER I NOVEMBER Redaktion Helle Blume Andresen tlf. 6373 7009
Gudstjenester
5/11 kl. 11.00
12/11 kl. 9.30
19/11 kl. 11.00
26/11 kl. 11.00 (Jette Arp)
Nye tider i kirken
Menighedsrådet har besluttet
forsøgsvis at ændre tidspunkterne for den faste søndagsgudstjeneste i vinterhalvåret
til kl. 9.30 og 11.00. Ikke fordi man tror at flere sognebørn
end tidligere sover for længe
om søndagen i den mørke tid,
men derimod at give mulighed for hver søndag at tilbyde
dåb ved en højmesse.
Menighedsrådsmøde
29/11 kl. 19.30 i Borgerhuset.
Petanque
Hver tirsdag kl. 18.00 til vejret stopper os
Lokalhistorisk Arkiv
Helnæs Lokalhistoriske arkiv holder åben 1. lørdag i
hver måned kl. 9.30-11.30.
Ølsmagning
Der er ølsmagning den
22.11.06 kl. 19.30 og igen
den 7.12.06 kl. 19.00, hvor
Annelise vil lave æggekage.

Husk tilmelding SENEST
2 dage før arrangementet til
Jørgen Storm 64 77 18 29 eller Peter Hansen 64 77 18 70.
Galleri
Helnæs Gl. Præstegård
Udstilling af KAOTISKE
BILLEDER med maleren
LORENZO.
Åben hver lør.-søn. kl. 12-17.
Generalforsamling i
Forsamlingshuset
Der er generalforsamling
i forsamlingshuset den 21.
nov. kl. 19. Bankospil efter
generalforsamlingen.
Generalforsamling Helnæs
Andelsfrysehus
Torsdag den 9. november kl.
19.30 afholdes generalforsamling i medborgerhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der er monteret en anden
kompressor fra brugsen som
arbejder hårdt på at køle
boksene ned efter det sidste driftsstop , derfor er det
hensigtsmæssigt at indfryse
noget derhjemme eller i den
skabsfryser der står i frysehuset, inden det kommes i
boksen.

Jil Indramning

Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Helnæs Byvej 33
Tlf. 6477 1595
02 Leo Mathisen 100 års 		
koncert / Sigurd Barrett Trio
03 Farvestrålende og
fantasirige kunstværker
03 Working Mojo
04 Sparklin June
08 Forfatteraften med 		
Einar Már Gudmundsson
09 Wild T and The Spirit 		
(Canada)
10 Skriften på væggen
Assens Revyen 2006
17 Christina Dahl Heartbeats
18 Julebazar på Tobaksgaarden
18. + 19. november
22 Fyns Amatørsymfoniorkester
25 Ibrahim Electric
Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:
www.tobaksgaarden.dk

Torsdagsklubben
9. nov. kommer John Rasmussen med Ikoner i ord og
billeder.
23. nov. »De Thorøhuse spillemænd« ved Viggo Jørgensen og en harmonikaspiller.
7. dec. julehygge med Anders Lundbæk Rasmussen
som oplæser.
Alle er velkomne!

Assens
Vinduespolering

v/Jan Lund

v/EbbeVesterdal

Torø Husevej 37,
5610 Assens
12 UGER
fra oktober

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

16 UGER
fra januar

HØJSKOLEN
FOR VOKSNE
KUNST
IDRÆT
FILOSOFI
PSYKOLOGI
Midt i Sydfyns enestående natur kan du sammen med andre
voksne styrke din viden og få ny
inspiration!
Ring efter skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

FORENINGER

Tlf. 64 71 17 02
Mobil 40 29 15 71

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Borgerhuset
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19
Tlf. 6477 1397
Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Helnæs Forsamlingshus
Fdm. Janus Storm
Lindhovedvej 29
Tlf. 6477 1882
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6613 2487
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Lone Rasmussen
Stævnevej 14
Tlf. 6474 2574
Helnæs Jagtforening
Fmd. Jørgen Storm
Lindhovedvej 20
Tlf. 6477 1829
Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Bøgeskovvej 16
Tlf. 6477 1307
Skolekredsen
Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252,
5300 Kerteminde
Tlf. 6532 1275
Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Kirsten Broberg
Fåborgvej 41,
5610 Assens
Tlf. 6474 4170
I/S Maen
Fmd. Finn Hemmingsen
Stævnevej 23
Tlf. 6477 1329
Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Stævnevej 2
Tlf. 6477 1501
Vandværket
Fmd. Preben Jensen
Helnæs Byvej 7
Tlf. 6477 1306
Menighedsrådet
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19,
Tlf. 6477 1397
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 6477 1020
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MÆRKEDAGE
Cykelholder
til biltag med plads til 3 cykler 100,- kr.

Køb og salg annoncer opta
ges gratis og skal være redak
tionen i hænde senest 6 dage
før den første i hver måned.
Billeder kan medtages i et vist
omfang.

Kompostbeholdere
Plastikbeholder til husholdningskompost. Sælges for 250,kr.

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

Ulla & Poul Dreisler
Ryet 22, Helnæs
Tlf. 64771272/64771372
Lagerplads
til malerier søges
Hroar Gomsrud
Stævnevej 15,
Tlf. 2448 6096

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

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

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

Vaskemaskine
Fuld funktionsdygtig vaskemaskine af mærket VÖLUND
kan afhentes gratis.
Birgitte Arp
Stævnevej 7,
Tlf. 5539 6040

Under rubrikken Mærkedage
optager HelnæsPosten orientering om kommende fødselsdage, jubilæer, bryllupper
o.s.v. – gerne med billeder.

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

www.helnaesposten.dk

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

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

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

I samarbejde med en lokal arbejdsgruppe forsøger
ØNet at afklare muligheden for at dække Helnæs med
trådløs adgang til internettet
Det vil kræve en høj tilslutningsprocent for at få økonomien til
at hænge sammen. Derfor er det vigtig, hvis du kan tænke dig
at blive tilsluttet, at du tilkendegiver det på denne tilmelding.
Tilslutningsprocenten vil afgøre om vi går i gang med etableringen af Helnæs dækning.
Prisen vil også afhænge af tilslutningsprocenten men vi leverer
normalt 2 /0.5 Mbit for 150 kr./mdr. flatrate.

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

Tilslutningsafgiften vil også afhænge af tilslutningsprocenten da
vi skal opsætte en omkostningstung repeater på Horneland.
Bliver der stor tilslutning, vil afgiften kunne holdes på 2800 kr.
Så kan du bruge en internettilslutning på Helnæs på grundlag af
ovenstående, det er nu du skal give det til kende:
Jeg vil gerne tilsluttes ØNet på Helnæs snarest:
Navn:
Adresse:

Aut. El-installatør

John Pedersen A/S
Damgade 28
5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14

Telefon:			

Mobil:

Mail adresse: 		

@

Tilmelding senest den 20/11-06 til:
Hanne Jensen
Strandbakken 55, Helnæs, 5631 Ebberup
Tlf. 64771628 eller mobil 28478898
E-mail: hanne_jensen@hostmail.dk
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HP+

Helnæs – en ø for en nat

Foreningssnyt
Antallet af foreninger på Helnæs
overstiger nu befolkningstallet.

Læserne mener
Pen. Overkontrollør K. Brok-Hansen,
Helnæs udtaler: Ingen af mine lokaler,
specielt ikke min vinkelstue med TVhjørne, skal indgå i nogen lokaleplan!
HP+ café latte pris
HP+ uddeler hvert år en pris for
sproglig fornyelse eller ejendommelige lyster. Årets vinder opfylder
begge kriterier og vinder i år blev:
Britta Schall Holberg med bemærkningen ”Det mærkelige er, at ånd
og kultur og store landbrug med en
umiskendelig duft af grise, trives
på det bedste sammen”. Prisen er:
Café Latte med æbletærte 3 lørdag
eftermiddage i haven hos Caféen,
Stævnevej 9, med dæmpet jazzmusik fra butikken. Prisen kan dog kun
indløses når vinden er i syd. Æbletærten serveres med creme fraiche
– og uden fluesmækker.

Vi boede alle på en ø
natten mellem den 1 og
2. november. Turen over
Langøre ved 23.00 tiden
mindede på mange måder
om vejen til Manø – uden
koste
Det voldsomme uvejr med
meget stigende vandstand
mærkedes også for trafikken
over Langøre og Agernæs.
På vej til et møde i Glamsbjerg bemærkedes det, at
bølgerne slog voldsomt op
mod kantstenen på venstre
side. Småsten og tang var
begyndt at flyde på asfalten
og sceneriet gav anledning
til at ringe hjem og fortælle
om det voldsomme indtryk

det frådende Lillebælt gjorde. Nogle timer senere, på
vej hjem igen, bemærkedes
først, at Agernæs var blevet en ø, idet vandet skyllede over mellem Brydegård
Havn og Gl. Avernæs, dog
ikke mere end man kunne
køre igennem. Men hvad så
med næste strækning. Allerede på afstand kunne jeg se
en række gule lys på tværs af
Tangen og tanken slog ned,
at nu skulle jeg nok overnatte
på Kursuscentret til i morgen. Men nærmere Langøre
så jeg, at det var en Amtsvejvogn, med skarpe lygter, der
afprøvede overkørslen. Det
er ikke spændende at køre
på Langøre, når vandet på
begge sider står over vejen.
Hvad sker der, hvis en voldsom sø kommer? hvornår
bliver terrænet lavere med
mere vand eller højere, så
man er mere tryg? Det er det
man uvilkårligt tænker under den stille kørsel gennem
vandmasserne. Sten og tang

i massevis var skyllet op på
asfalten. Næste morgen var
det atter fejet til side og alt
var som det plejer at være.
Ø-livets besværligheder - var
tæt på for en enkelt nats vedkommende.
pd

Reception på
kroen
Den 2. november holdt Helnæs Kro’s nye ejere Tina og
Tommy Broberg reception.
På den velbesøgte reception
blev Tina og Tommy betænkt
med masser af blomster, flasker og mange gode ønsker
for fremtiden.
De nye ejere ser fortrøstningsfuldt fremtiden i møde.
I den første måned efter overtagelsen, har der været rigtig
mange gæster, ligesom der
allerede nu er mange reservationerne til de kommende
julefrokoster.
oa

