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Lag på lag
– Side 8 og 9

Kildegården
– Side 10 og 11 

TDC har et goodwill efterslæb 
på Helnæs, efter at beboerne 
har kæmpet en Davids kamp 
mod Goliat for at få del i helt 
naturlige samfundsgoder, 
såsom bredbåndsadgang og 
en betydelig bedre service. 

TELEKOMMUNIKATION
af Poul Dreisler 

For mange kan der blive 
anledning til en længe ven-
tet julegave i år. En ADSL 
– opkobling kan ligge un-
der mange juletræer, efter 
at TDC har besluttet sig for 
at udvide teknikskabet ved 
Arne Østergårds have. Efter 
at have haft de forkætrede 
16 kontakter, vil man nu 

gøre det muligt for 144 hus-
stande at få adgang til bred-
bånd. Hermed mener man, at 
problemet er løst for en tid. 
Det er Fyens Stiftstidende, 
der har fået den historie, 
idet bladet sidste år gengav 
artikler fra HelnæsPostens 
behandling af sagen. En 
kommunikationsrådgiver fra 

TDC meddelte 16. oktober, 
at nu havde man en løsning 
allerede i uge 50 i år. Men 
vær hurtige på aftrækkeren 
med bestilling. De 144 er 
incl. sommerhusene. Her er 
man også ivrige.

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!

Fibernet til Helnæs  
– et krav! 

▼Fortsættes på side 3
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LEDER

Pressens magt
HELNÆS POSTEN har nu næsten eksisteret i 2 år. Det har 
været afgørende for redaktionen, at avisen fik indflydelse 
på forholdene på Helnæs. Vi gør opmærksom på forskellige 
forhold og problemer i bevidsthed om, at det nytter noget.  
Ud over at referere og berette om livet på Helnæs, har det 
været avisens politik også at mene noget. 

AVISEN HAR i sin korte levetid peget på en lang række 
emner og spørgsmål i forbindelse med livet på Helnæs. 
Det har f.eks. drejet sig om en diskussion om en bevarende 
lokalplan. Dette er foreløbig endt med nedsættelse af borger-
grupper i forbindelse med udarbejdelse af en landsbyplan. 
Avisens mange artikler om Forsamlingshusets fremtid har 
resulteret i et millionprojekt for en tilbageførsel og moder-
nisering af bygningen. Problemerne med rensningsanlægget 
er i flere artikler blevet beskrevet og kommenteret, hvilket 
formentlig har medvirket til at forholdene nu endelig er blevet 
bragt i orden.  Avisen har endvidere i flere artikler beskæfti-
get sig med Maden og de naturbevaringsmæssige interesser, 
der knytter sig til dette område. Den offentlige trafikbetje-
ning og de trafikale forhold i øvrigt, Helnæs’ fremtidige ud-
vikling, landbrugets forhold, mulighed for udvikling af nye 
erhverv, meninger og diskussion om turisme er eksempler på 
andre spørgsmål avisen har taget op. Avisens mange artikler 
om TDC og telekommunikation viser sig - som det kan læses 
andet steds i bladet - at have båret frugt. TDC sørger nu 
for, at alle der ønsker det kan få ADSL og bredbånd.  Uden 
Helnæs Postens konstante pres på TDC var Helnæs sikkert 
stadig afskåret og glemt af firmaet.

HELNÆSPOSTEN vil fremover tage fat på alle de spørgsmål, 
som vi og læserne mener, er væsentlige og af betydning for vo-
res ø. Vi håber, at mange ivrigt vil blande sig i de emner avisen 
tager op. Til gengæld vil vi love til stadighed at følge op på alle 
store eller små sager af betydning for Helnæs.

oa

HELNÆS POSTENS ansvarshavende redaktør, Otto Arp, 
flytter med familie pr. 1/12 til Dewitz hus på Hagenskov Slot. 
Per Lyder Dahle fortsætter Gallerie Helnæs Gl. Præstegaards 
aktiviteter. Otto Arp fortsætter indtil årsskiftet som ansvars-
havende redaktør, hvorefter Poul Dreisler vil tage over.

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

Indhold

Fibernet til Helnæs – hurtigst muligt
Artiklen sætter spørgsmåltegn ved, om vi nu skal være rigtig glade 
for TDC. Forfatteren er nervøs for, om de flere tilkoblinger vil gå 
kraftigt ud over hastigheden.
Forsiden og side 3

Kitesurfing i harmoni med naturen?
Jesper Boye Hansen fra fynske kitere svarer på Anders Lyngs ar-
tikel i sidste nummer af HelnæsPosten. Han mener ikke, at kite-
surfing ødelægger naturoplevelserne.
Side 4

Helnæsjagten
Morten har været med på Helnæsjagten den 10. oktober og måske 
især til den sidste halvdel af jagten, hvor der blev serveret gule 
ærter, flæsk og pølse, øl og snaps. Der blev grinet meget den aften 
på kroen, beretter vor udsendte. 
Side 6

Jubilæumsfest på forsamlingshuset
HelnæsPosten har været til jubilæumsfest i Forsamlingshuset. Vi 
manglede tarteletterne og rigtig feststemning, skriver vor udsendte.
Side 7

Lag på Lag
– er en ny bog af Solvejg Refslund. ”Bogen kan og skal ikke sættes 
i bås! Så læs den, nyd den og bliv lidt gladere – og måske lidt klo-
gere”, skriver anmelderen. 
Side 8 og 9 

Kildegaarden – en mangeartet bedrift
Nyt virksomhedsportræt af en multifunktionel bedrift med masser 
af børn, lam, geder og lamaer,  gæs og en enkelt kat.
Side 10 og 11

I himlen eller på jorden?
Anders Lundbæk Rasmussen beretter om en stor oplevelse med 
Kaliningrad domkirkes kor, som den 7. oktober gav koncert i Hel-
næs Kirke.
Side 12

En dag i et fiskerleje ved Helnæsbugten
En erindring om ”Tjæredagen” ved fiskerlejet på Helnæs.
Side 13

Tarteletten – et moderne gennembrud
HP+ har taget temperaturen på nye tendenser i tiden.
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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen

Tanker efter høsten

Eftertanker om 
taknemmelighed
Der findes en gammel histo-
rie om en hedebonde, som 
for små penge købte en lille 
forfalden ejendom i det yder-
ste hjørne af sognet. Jorden 
var misligholdt, bygnin-
gerne faldefærdige, dyrene 
misrøgtede. Men bonden 
gik i gang med krum hals, 
og arbejdede fra tidlig mor-
gen til sen aften. Og i løbet 
af få år havde han arbejdet 
gården op til noget nær et 
mønsterbrug. En dag i slutningen af høsten kom så sognets 
nye unge præst gående ud til ham i marken, hvor han var ved 
at spænde fra. De stod længe og snakkede om vind og vejr, 
som man nu gør. Men så omsider fik præsten drejet samtalen 
ind på det som var hans egentlige. ærinde. At ganske vist var 
det beundringsværdigt som bonden havde fået sat skik på 
gården og fået markerne under plov. Den ros skulle han ha .́ 
Men huskede han også at takke den gode Gud og skaber, for 
at arbejdet var lykkedes så godt som det vitterligt var? ”Æren 
er ikke din.”, sagde præsten. ”Uden Vorherres hjælp var det 
slet ikke gået”. Bonden stod lidt og tyggede på det. Så vendte 
han skråen en ekstra gang, sendte en spytklat ned på den ste-
nede markvej, skubbede den svedige kasket bagud i nakken, 
kiggede ud over stubbene og sagde tørt: ”Nej, Hr. Pastor. Det 
kan de nok ha´ ret i. Men de skulle nu ha´ set marken, da 
Vorherre var alene om det”.

Så kunne præsten gå hjem med det i tankerne. Og det er 
rigtigt hvad bonden siger. Det går ikke uden vores egen ar-
bejdsindsats. Og den taknemmelighed, som præsten synes, 
at bonden burde have, er ikke noget man selv kan fremkalde. 
Ligesom man ikke kan elske nogen på kommando, eller tro, 
bare fordi man selv eller andre synes, at man burde. Taknem-
melighed fremkaldes ligesom kærligheden og troen af noget, 
der kommer ude fra. Af noget andet. Eller en anden. Eller 
også gør den ikke. 

For det underlige er, at taknemmeligheden tilsyneladende 
bliver mindre, jo rigere vi bliver. Jo mere vi får, jo mere 
fokuserer vi på os selv og alt det vi selv kan yde, give og 
præstere. Derfor er det måske endnu mere vigtigt i dag end 
tidligere at sige tak. Det gør nemlig verden større. Fordi det 
åbner øjnene for alt det i tilværelsen, som vi ikke selv yder 
eller præsterer. For alle de uselvfølgelige goder, som vi ikke 
skylder os selv eller har gjort os fortjent til: Livet selv og de 
mennesker som vi har fået at leve livet sammen med.

Så måske vi til næste høstgudstjeneste skulle genindføre den 
gamle tradition på Helnæs, at de børn og forældre der har 
lyst til det, er med til at pynte vores kirke til høst. Som et 
udtryk for, at taknemmeligheden for livet er et fælles anlig-
gende.

Bliver alle ringere stillet?

TDC’s mand nævnte yderli-
gere, at man egentlig havde 
haft i tankerne at etablere et 
nyt fiberkabel fra Snave til 
Helnæs, men det var blevet 
udskudt til senere, idet det 
var for dyrt. Og dette sidste 
er direkte uheldigt, for at 
sige det mildt. Der er i alt, 
hvad der tidligere er blevet 
svaret på artikler i dette blad, 
givet besked om, at det var 
kapaciteten i hovedkablet fra 
Snave og til den fremskudte 
central, der var problemet, 
hvorfor ikke engang en ud-
videlse af dette skab kunne 
løse vort problem. Det vi nu 
kan frygte er, at den beslut-
ning om et fiberkabel har 
været en nødvendighed for 
at opfylde ønsket om flere 
kunder til bredbånd. Hvis 
man så af økonomiske årsa-
ger har udskudt fiberkablet 
på ubestemt tid, så kan vi 
risikere, at vi nu bliver 144 
husstande, der er tilfredse 
med at have bredbånd, men 
at vi også bliver 144 husstan-
de, der er utilfredse med den 
standard, vi kan forvente på 
grund af den knaphed på ka-
pacitet i ledningsnettet, som 
udvidelsen fører med sig. De 
argumenter, der blev brugt 
af bl.a. Henning Dyremose 
for at vi ikke kunne få mere 
ADSL for et år siden, er nu 
åbenbart ikke et problem. 
(Se HP nr. 11, 2006)

Skal vi være glade?

Spørgsmålet er, om dette er 
et stort fremskridt, hvis ikke 
vi får fiberkablet. Enhver bør 
gå ind på http://hastigheds-
test.tdc.dk/ før uge 50 og te-
ste sin hastighed på nettet og 
prøve igen efter uge 50. Min 
egen hastighed (efter mid-

nat) har været: Download 
hastighed: Ca. 400 KB/sek 
(3251 kb/sek) og Upload ha-
stighed: ca. 14 KB (113 kb/
sek), og det er betydeligt un-
der, hvad min arbejdsgiver 
betaler for min tilslutning. 
Vi kan spørge os selv, om 
dette er en handling, der skal 
til at lukke munden på alle 
de, der har klaget deres nød 
– og så må de så lide under 
dårlig service og trække os 
veteraner med i uføret. Eller 
er det en luns, der smides ud 
for ikke at de trådløse skal 
komme først. Som det vi-
des af mange, er Jesper Dahl 
Rasmussen, Ryet, en ”pro-
motion agent” for selskabet 
3, der har lovet, at med 30 
kunder, ville man stille en 
mast op på Helnæs, så man 
kunne få dækning over 3G 
mobilnettet. 

Mød op og få besked

Lad os være optimistiske, 
glade, men også skeptiske. 
Det sørgelige er, at handel 
med telekommunikation er 
blevet en ”flosset business” 
på linie med meget andet 
elektronisk udstyr. Hvorfor 
skal man se TDC i Kontant 
på DR1 om tirsdagen og sel-
skabet 3 i TV2 om onsdagen? 
Og hvorfor er der i det hele 
taget så meget negativ me-
dieopmærksomhed om disse 
selskabers gøren og laden?  
Alt dette og mere til har Hel-
næsPosten bedt folk fra TDC 
om at komme og forklare og 
foreløbigt er tidspunktet for 
et møde sat til en gang i ja-
nuar. I næste nummer har vi 
mere om datoen. 

Fibernet til Helnæs – fortsat fra forsiden
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DEBATINDLÆG 
(fork. af red.)

Af Jesper Boye Hansen 

De af os, der nyder natu-
ren og dens kræfter næsten 
året rundt via vores elskede 
sport – surfing – i dette til-
fælde mere specifikt kite-
surfing, får ugentligt vores 
dosis af natur og action, det 
er ren meditation for os. Vi 
nyder hvert sekund på van-
det og i den natur, der er 
omkring os. Vi benytter få 
udvalgte steder (spots, som 
det hedder på surfsprog) - 
alt efter, hvor vinden blæser 
fra, og om man er til bølger 
eller fladt vand. Vi værner 
om naturen og overhol-
der de fredninger og reg-
ler, der er og holder os fra 
strandkanten og søger væk 
fra fuglenes tilholdssteder 
på lige vilkår med andre, 
der også nyder fuglene og 

naturen. Vi er heller ikke 
forurenende eller støjende. 
På Fyn har frivillige kræf-
ter yderligere taget initiativ 
til en hjemmeside på nettet, 
som hedder Kitefyn.dk. Her 
snakker de fleste fynske ki-
te’ere sammen. Man aftaler  
blandt andet, hvor og hvor-
når man tager ud. På denne 
side er der også henvisnin-
ger til de brugte spots på 
Fyn. Det drejer sig faktisk 
kun om ca. 20-25 steder, 
og vi har ikke planer om at 
brede os yderligere. 

Glade for artikel i  
HelnæsPosten

Vi er glade for at Anders 
Lyng har taget emnet op i 
sin artikel “Bevaring”, hvor 
han skriver lidt om vores ak-
tiviteter i Helnæsbugten, og 
vi er glade for, at vi her får 
mulighed for at svare på hans 

indlæg og uddybe de misfor-
ståelser, der måtte være, så-
ledes det ikke munder ud i en 
unødvendig konflikt. Vi har 
rent faktisk mere fokus på 
naturen og fuglene end det 
umiddelbart kan se ud til for 
den udefrakommende iagtta-
ger. Og vi er en velorganise-
ret gruppe som førnævnt har 
dannet vores eget forum for 
netop at have naturen og fæl-
lesskabet i fokus. På enkelte 
punkter må vi dog medgive, 
at Anders Lynge har ret. Vi 
må starte med at kigge lidt 
indad og se, om der er noget, 
vi kan gøre bedre. Blandt 
andet kan vi sørge for, at vi 
ikke længere holder på lan-
devejen ved dæmningen. 
Hvis der kommer en, der 
ikke kender den regel, så 
bør vi eller I nævne det for 
vedkommende, så vi sikrer 
os, at der aldrig mere vil stå 

Kitesurfing 
i harmoni 
med naturen

KORT NYT

Torsdagsklubben er startet 
Første gang planlagde vi 
vinterens program og spil-
lede kort. Anden gang havde 
vi Helle Andresen til at for-
tælle om Martin A. Hansen 
og hans berømte roman: 
Løgneren. 
I november måned er der 2 
arrangementer. 
Den 8. 11. kommer Morten 
fra Helnæs byvej  28 og un-
derholder med fortælling og 
oplæsning. 
To uger efter kommer Viggo 
og Kurt og spiller og synger 
sammen med os. Det er den 
22. 11. 
Alle er velkommen! 
Medbring venligst kop og 
brød.

ah                   

Leg, hygge og 
fællesspisning
Fredag den 2. november var 
der inviteret til sammen-
komst i Borgerhusets loka-
ler. 28 voksne og 35 børn 
var mødt op. Programmet 
startede kl. 17 med en fælles 
aktivitet i gymnastiksalen, 
hvor alle kunne være med. 
Kl. 18 var der fællesspisning, 
hvor et udsøgt madhold fra 
Helnæs havde kokkereret en 
helt fantastisk menu. Efter 
spisningen var der forskel-
lige sjove aktiviteter som 
f.eks. Disney Sjov på stor-
skærm, bobspil og bordfod-
bold. Der blev sluttet af med 
kaffe og kager. Aftenen var 
arrangeret af Ghita Dinell og 
Helle Bjørn.
Det blev besluttet at gentage 
succesen næste år, hvorfor et 
udvalg blev nedsat.  
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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!

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

biler der. Vi har allerede nu i 
skrivende stund internt taget 
hånd om dette problem.

Godt forhold til lodsejere

Kitesurfere har nu sejlet på 
dæmningen ved Helnæs i 4 
år og før dem de almindelige 
surfere. Og mht. til Maden 
sejler man ikke meget mere 
der i forhold til for 3 år siden. 
Det samme gælder ved Bry-
degård og Å, hvor der i øvrigt 
ikke er så meget fugleliv. Det 
er vores klare opfattelse, at 
det ikke har påvirket eller vil 
påvirke fuglelivet, når man el-
lers som vi overholder regler-
ne - det er jo det, de er til for. 
De fleste steder, vi kommer, 
har vi endvidere taget kontakt 
med de lokale for at aftale, 
hvordan vi kan benytte stedet, 
således vi generer såvel dem 
som dyrelivet mindst muligt. 
De fleste har taget  godt imod 

os, og det gælder også land-
manden ude ved dæmningen. 
I øvrigt skal der lyde en stor 
tak til ham, fordi vi har fået 
lov til at benytte lidt af hans 
jord til oprigning.

Vi er meget opmærksomme 
på naturen

Vi kan godt se naturværdi-
erne ude ved dæmningen, 
hvorfor vi også forsøger at be-
grænse brugen af det. Vi sej-
ler efter specielt aftalte regler, 
så vi ikke skræmmer fuglene. 
Reglerne har den lokale land-
mand i øvrigt også været med 
inde over. Reglerne betyder, 
at vi holder os over mod Fyn-
siden af dæmningen og ikke 
sejler for tæt på den flade 
sandbanke over mod Helnæs-
siden, hvor fuglene holder til. 
Der er masser af plads, og det 
er let nok - hold afstand til 
fuglene - er reglen.

Vi ønsker at overholde  
reglerne

Vi håber med dette indlæg at 
undgå, at der kommer yder-
ligere restriktioner på vores 
få, men gode steder til vores 
sport - det drejer sig i virke-
ligheden kun om ganske få 
kvadratkilometer af den store 
kyststrækning, som er rundt 
omkring Fyn. Godt nok er 
sporten i fremdrift men pga. 
af de stærke naturkræfter, 
der er involveret, vil mange 
nok betragte den som en eks-
trem sport, hvorfor man ikke 
kan forvente en eksplosiv 
stigning i antallet af  kitesur-
fere. Konklusionen må være, 
at overholder vi de nævnte 
regler og udstukne retnings-
linjer - og det bestræber vi 
os meget på at gøre - ja, så 
forstyrrer vi ikke fuglene, og 
derfor bør der være plads til 
alle på lige vilkår. 

Jesper Boye Hansen 
på vegne af de fynske kitere/
Kitefyn.dk
Odensevej 214
5600 Faaborg
email: jesperboyehansen@
yahoo.dk
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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

I min egenskab af lods-
ejer ringede Peter Hansen 
formand for jagtforeningen til 
mig i slutningen af september 
og spurgte, om man måtte 
benytte vores lod i Hegnings-
skoven under den årlige jagt 
den 10. oktober

JAGT
Af Erik Mortensen (Morten) 

Vi er blevet spurgt hvert år 
og har sagt ja hver gang.  Jeg 
meldte mig også som klapper 
og til mad på kroen om afte-
nen, for jeg havde på redakti-
onsmødet tilbudt at skrive om 
jagten og var også nysgerrig 
på, hvad det var for noget og 
opsat på at få en oplevelse, 
som jeg ikke før har haft.  
Arbejde gjorde imidlertid, at 
jeg først kom til ”Østergård” 
omkring kl. 16, da jagten var 
slut og rådyrene lå på parade.  
Der var 9, som blev beskuet 
og beundret, Peter takkede 
for en god jagt med god or-
den og uden uheld, og jagten 
blev officielt blæst af. Over 
en håndbajer blev dagen 
vendt og diskuteret. 
Om aftenen var jeg på kroen 
til ”gule ærter” med flæsk og 
pølse, øl og snaps.  Der blev 
klappet af dem, der havde 
skudt dyr og uddelt ”kvaje-
bøder” af en størrelsesorden 
på 5 – 10 kr., og der blev gri-
net!  Men jeg fik jo ikke ople-

velsen i løbet af dagen, så det 
følgende er om jagten ud fra 
en samtale med Peter.
Den 10. oktober er datoen for 
Helnæsjagten og har været 
det siden 1943/44.  Det er 
en skovjagt med klappere og 
byttet er primært rådyr, men 
ræven skal ikke føle sig sik-
ker.  Dagen var førhen skole-
fridag for Helnæsbørnene, så 
de kunne deltage som klap-
pere, og selv når man gik i 
skole i Assens, var det kendt, 
at Helnæsbørnene ikke kom i 
skole den 10. oktober.  Ebbe-
rup skole giver fri til jagten, 
hvis forældrene anmoder om 
det, har jeg fået oplyst.
Klapperne er primært Hel-
næsboere, tidligere Helnæs-
boere, barnefødte her, og 
folk med tilknytning hertil. 

Helt fra Århus kom Poul 
Erik Andersen for at deltage 
som klapper.
I jagten kan deltage en fra 
hver ejendom og fastboende 
medlemmer af jagtforenin-
gen.  Jægerne får nummer og 
inddeles i lige og ulige hold 
med hver deres jagtleder. 
Jagten indledes på ”Øster-
gård” med jagtparolen, og 
formanden fortæller om da-
gens program og gennem-
går sikkerhedsregler under 
jagten.  Karl Åge leder klap-
perne og sørger for, at de går 
på linie.

Hegningsskoven var første 
post om formiddagen, der-
efter Ellekrattet og så ud på 
Lindhoved.  Frokosten varer 
1 time og 15 minutter.  Klap-

perne spiser Annelise-mad 
og jægerne spiser medbragt 
på ”Østergård”.
Efter frokost gik turen til 
Storeskoven, som man ind-
deler i 4 ”såter” - områder 
- begyndende i syd og bevæ-
gende sig mod nord. Resulta-
tet blev som omtalt 9 rådyr, 
der blev udstillet på ”Øster-
gård”, da jagten sluttede om-
kring kl. 16.
Jeg spurgte Peter, om det 
var et tilfredsstillende re-
sultat.  Han kiggede på mig 
og sagde, at resultatet ikke 
var vigtigt – det vigtige var 
samværet, traditionen og den 
gode stemning.  Han sagde 
også: “Nogen kvajer sig lidt 
med vilje”. Der blev grinet 
meget på kroen.

Helnæsjagten
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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

En oplevelse som gav for-
ventninger om FESTEN, når 
ombygning og renovering er 
tilendebragt.

FORSAMLINGSHUS
Af Poul Dreisler 

Forsamlingshuse er i vinden 
for tiden. Der lægges vægt 
på dem, som samlingssteder 
i landdistrikterne. De nye 
kommuner er under fortsat 
udvikling og formulerer sig 
om disse fortidens, nuti-
dens og fremtidens åndelige 
templer og ”sognets store 
stue” til gæstebud og fester, 
for dans og gymnastik og for 
alverdens tant og fjas i form 
af dilettant og revy etc. 

Offentlig bevågenhed  
for forsamlingshuse i  
jubilæumsåret

Netop i år. 100 – året for vort 
Forsamlingshus bygning. 
Ikke, som nogen kan tro, for 
institutionens grundlæggel-
se, det var allerede i 1865. Et 
meget tidligt tidspunkt i hele 
bevægelsens historie, hvilket 
arkitekt Otto Arp på smuk-
keste vis redegjorde for i det 
første nummer af Helnæs-
Posten, januar 2006. I dette 
år, 2007, 100-året for husets 
opførelse, er der grund til 
at fremhæve, 1. at en bog er 
udkommet ”Sognets store 

stue – fynske forsamlings-
huse”, der fortæller mange 
forsamlingshuses historie og 
søger at markere nødvendig-
heden af deres beståen for 
livet på landet. 2. En delega-
tion har været på besøg hos 
kulturministeren og søgt at 
skabe interesse for en varig 
løsning på de ofte overlevel-
sestruede huse 3. Vor egen 
kommune har vedtaget et 
manifest, der siger: ”- at for-
samlingshusene/beboer- og 
borgerhuse bør udvikles som 
lokalt forankrede kulturbæ-
rende steder og anses som en 
naturlig del af kommunens 
landdistriktspolitik. Der 
skal igangsættes et arbejde, 
der sikrer nytænkning og 
konkrete tilskudsmuligheder 
i forhold til udbygninger og 
renoveringer. Kultur- og Fri-
tidsudvalget og Udviklings-
udvalget aftaler nærmere 
herom inden for de eksiste-

rende rammer.”
Men alt det har vi jo ikke 
meget brug for lige pt. idet 4. 
”A.P.Møller og hustru Cha-
stine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene formål” har 
markeret, at man der er på 
bølgelængde med de rørelser, 
der er i samfundet om at tage 
hånd om samlingssteder, der 
bør være til rådighed for at 
skabe og holde fast i et fæl-
lesskab i landdistrikterne. 

Har vi så ikke meget at  
feste for?

Alt dette er der grund til at 
nævne i et jubilæumsår. Hvad 
angår det bygningsmæssige 
og dette med pengene, er det 
gået nøjagtigt som beskrevet 
i ovennævnte artikel af Otto 
Arp. Han sluttede sin artikel 
med at pege på, at det burde 
være muligt at få midler til 
en omfattende renovering og 
alt det kender vi. Og hvad er 

der kommet ud af det? Indtil 
videre: Ca. 1.000.000 kr. El-
ler ca. 4.000 kr. pr person på 
Helnæs, ung som gammel, 
men just ikke nogen jubel-
stemning. (Det er i en sådan 
situation, man kunne ønske, 
at forsamlingshusaktien var 
børsnoteret). Det er dejligt 
at komme i forsamlingshu-
set, hvor en bestyrelse o.a. 
har slidt og slæbt med at 
stille op og dække og pynte 
borde og serverer for os, 
ca. 85 mennesker, der bare 
kommer og sætter sig, spiser 
gratis og køber øl og vin til 
lave priser. Mens vi venter 
på at få serveret går snak-
ken om, hvem der mon skal 
holde festtalen og det høres, 
at revy-folket havde planlagt 
nogle optrin, men det var der 
ikke blevet plads til. Midt i 
det hele og provokeret til 
det af en bordfælle, rejste 
en gæst sig og motiverede et 

Forsamlingshusets
100-års jubilæumsfest
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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

Når Solvejg Refslund  
foretager sig noget, sker 
det ikke halvt, men med en 
entusiasme, et talent og en 
overbevisning, som skaber 
både opmærksomhed og 
respekt. Det er der kommet 
en vidunderlig og livsbekræf-
tende bog ud af – ”Lag på lag 
– Tekstile billeder”

BOGANMELDELSE
Af Inge Højby 

Solvejg Refslund har netop 
udgivet en selvbiografisk 
bog om sit kunstneriske liv, 
fortrinsvis med afsæt i de 
sidste 25 år som selvstæn-
dig. Titlen ”Lag på lag” er 
underfundig og meget dæk-
kende for både indhold og 
opbygning. Bogen rummer 
og beskriver såvel en kunst-
nerisk som en menneskelig 
udvikling. Fragmenter, ele-
menter, lag på lag, der til 
sidst danner et billede – eller 

”Lag på lag”
et overblik – efter et langt 
tilbageblik.
De stærke og dybt personlige 
tekstile billeder – Solvejgs 
særkende – har naturlig-
vis en fremtrædende rolle 
i bogen, som i den forstand 
sagtens kan nydes og for-
døjes som – en billedbog. 
Men det ville være en skam!  
Den næsten tredimensionale 
virkning kommer kun frem 
ved at favne hele spektret af 
kunstneriske udtryk og per-
sonlige kommentarer, som 
bogen indeholder.  Hendes 
kunstneriske trang og evne 
udmønter sig ikke alene i 
de tekstile billeder, men går 
hånd i hånd med hendes 
øvrige indtryk, aftryk og 
udtryk. Som sådan kan bo-
gen næsten opfattes som et 
manifest - et fragmentarisk 
overblik  over  elementerne/
hovedoverskrifterne i Sol-
vejgs kunstnerliv - både hvad 
angår livsholdning, inspirati-
onskilder og interesse-sfære. 
I bogen indgår hendes bil-
ledkunst i fin samklang med 
den digteriske åre – i form af 
egen lyrik - samt eksempler 
på hendes fotografiske sans 
og særegne sanseapparat. Alt 
sammen omkranset af hen-
des egen beretning, der vid-
ner om en flydende fortæl-
leevne krydret med originale 
livsbetragtninger.

I et år har Solvejg koncentre-
ret sig om at samle materiale 

til sin bog. Både opfordringer 
fra kursister på hendes mange 
undervisningsforløb samt hen-
des egen trang til at skabe et 
overblik over sin kunstneriske 
løbebane har været drivkraf-
ten til at skabe bogen. Som 
kunstner er hun bevidst om, at 
talentet, troen på sig selv og en 
ukuelig vilje er ingredienser, 
som er en nødvendighed i et 
kunstnerisk virke – men også, 
når en bog skal ”fødes”.

”Lag på lag” er på en måde 
bygget op som et af hendes 

hurra for forsamlingshusets 
fremtid. En anden tog ordet 
for at fortælle en lille historie 
fra gamle dage. Det var så det 
festlige. I hvert fald gjorde 
det forskellen til andre fester. 
Men er det ikke sådan en af-
ten, der skal åbnes op for både 
det højtidelige, det glade og 
det morsomme festlige? Det 
er jo det, der kendetegner hele 
husets historie og dets beret-
tigelse. At få menneskelivet 
til at folde sig ud i andre di-
mensioner end dem, vi ellers 
kender fra det daglige slid og 
slæb. Kræfterne kunne hen-
tes ved at lade et festudvalg 
stå for den del. Det glæder vi 
os til, når den rigtige fest skal 
holdes. Når alt dette er sagt, er 
det ikke nødvendigt at genta-
ge det, som nu er ”videnska-
beligt” bevist, at akustikken 
er elendig, og at denne ”sand-
hed” nu også må føre til, at er-
kende, at snakken mellem le-
vende mennesker er vigtigere, 
end at den bestilte musiker i 
sin selvforståelse af at skulle 
leve op til kontrakten igen 
og igen forsøger at overdøve 
den naturlige samtales ekkoer 
under loftet med opfordringer 
til sang og bægerklang. Det 
kan vi godt selv – og vi vil så 
gerne tale med dem, vi ikke 
møder til daglig. Festen bød 
dog på en overraskelse – og 
det var ikke af det gode for 
bl.a. HP ś udsendte. Der var 
ikke tarteletter. Hønsekødet 
i asparges blev denne særlige 
aften serveret i en muslinge-
skal – og kun én – pr. mand. 

Fortsat fra side 7
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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.

egne tekstilbilleder: Bogens 
mange afsnit kan læses og 
opleves sammen eller hver 
for sig - ligesom et billede, 
man betragter og fascineres 
af – i detaljen eller ved det 
samlede udtryk. Det ene ude-
lukker ikke det andet. Men 
det er nu vanskeligt at lægge 
bogen fra sig – man lokkes 
umærkeligt videre fra afsnit 
til afsnit – fra tema til tema 
- Solvejg kan ikke bare frem-
vise en imponerende mæng-
de mangeartede, tekstile bil-
leder. Hun har også evnen til 

at formulere, hvad hun har på 
hjerte – både som kunstner, 
kvinde, sønderjyde, undervi-
ser, naturmenneske, husmor 
og storyteller.

Bogens typografi og øvrige 
opsætning er indbydende og 
dejlig overskuelig. Mættet 
uden at være overfyldt, klar 
uden at være banal, farverig 
uden at være spraglet, per-
sonlig uden at være privat.
Der er - på trods af bogens 
intention om at være meget 
favnende - et dejligt ”flow” i 
bogen.
Med et kort udpluk af over-
skrifterne får man et godt 
indtryk af bogens store 
bredde og tekstil-billedlige 
struktur. Overskrifter, jeg er 
sikker på, virker dragende 
på både kvinder med hang 
til tekstile billeder, på mænd 
samt andet godtfolk:

”Horisont”, ”Slægten”, ”Dua-
litet”, ”Den nordiske mytolo-
gi”, ”Livet banker på”, ”Den 
blå kat”, ”Farvens nødvendig-
hed”, ”Glæden ved at skabe”, 
”Arbejdspladsen”, ”Tryl med 
tyll” samt ikke mindst (Kvin-
dehumor?!) ”Bag et brød”!!!

Solvejg vedkender sig sin 
sønderjyske baggrund og 
mentalitet – med en iboende 
interesse for historien, natu-
ren og med blik for både den 
indre og ydre verden. Og hun 
er taknemmelig for og glæder 
sig over at have fået evnen til 
at respektere det jordnære 
(F.eks. meningsfulde tradi-
tioner samt at bage et godt 

brød!!)  Men er også bevidst 
om at besidde en åbenhed 
og følsomhed overfor inspi-
rationskilder, herunder den 
nordiske mytologi, der be-
vidst og ubevidst har sat - og 
stadig sætter - hendes kunst-
neriske proces i gang. Med 
streg under det ubevidste.

I takt med at omgivelserne 
ændres, når teltpælene med 
mellemrum flyttes og nye 
jobmæssige udfordringer 
skal afprøves – bl.a. en af-
stikker til Grønland - følger 
vi hendes udvikling som bil-
ledkunstner og ser, hvordan 
motivkredsen og udtrykket 
gradvist ændrer karakter. 
Billederne får lov at tage 
over og nærmest leve deres 
eget liv. Og den ekstra di-
mension – kunstnerens egne 
refleksioner og selvforståelse 
som kommentar til billeder-
ne – føjes efterfølgende til.

Denne intuitive tilgang i ar-
bejdsprocessen med bille-
derne er betydningsfuld for 
Solvejg - både m.h.t. farver, 
former – og i relation til mo-
tivernes opståen. Lige så væ-
sentlig er hendes fortløbende 
tolkning og forståelse af bil-
lederne, når tiden har lagt år 
til deres alder og så at sige sat 
dem i perspektiv. Hun vender 
sig om og ser tilbage på sine 
egne fodspor – og der opstår 
en forståelse af, hvorfor det 
blev de veje og stier, der blev 
betrådt – og ikke de andre.

Med en udpræget tæft for ti-
ming, breaks - samt en god 

storyteller/foredragsholders 
erfaring kender hun betyd-
ningen af overraskelsesmo-
mentet, den ændrede ”stem-
meføring” samt historiens 
opbygning. Hellere mange 
mindre moduler/temaer end 
en lang leporelloliste!!

En kunstbog? En erindrings-
bog? En lærebog i tekstile 
billeder? En opslagsbog? Et 
jubilæumsskrift? En kunst-
ners kalenderbog? En inspi-
rationsbog? En livsfilosofisk 
kommentar?

Bogen kan og skal ikke sæt-
tes i bås! Så læs den, nyd den 
og bliv lidt gladere – og må-
ske lidt klogere!

”Lag på lag”  
af Solvejg Refslund
Trykt på forlaget Cikuna
Pris: kr. 298,-
Interesserede kan købe et 
signeret eksemplar hos Sol-
vejg Refslund
Tlf. 6477 1804

Assens 
Vinduespolering

v/Ebbe Vesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71
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I turen rundt til erhverv på Hel-
næs, er turen denne gang gået 
til Vivi Wentzlau på Kildegår-
den. Her finder vi det vel nok 
mest ”multifunktionelle” brug, 
der kan tænkes.

VIRKSOMHEDSPROFIL
Af Poul Dreisler 

Kildegården er en af de rigtig 
gamle gårde på Helnæs. Den 
er etableret i 1666 som en af 
de fire gårde den daværende 
ejer af Frederiksgave, Niels 
Banner, grundlagde på Hel-
næs. Allerede på det tidspunkt 
var der 16 gårde. Senere blev 
gården delt, det var i 1882 
– den anden halvdel blev til 
Stenbækgård på Lindhoved-
vej. Når man kommer til går-
den og går gennem den lave 
port, fornemmes fortiden og 
den lukkede firelængede gård 
med de toppede brosten vid-
ner om et liv på landet, som 

har haft ganske andre dimen-
sioner på de indre linjer end 
nutidens landbrug. 

Kildegården  
– også en børneinstitution

Besøget hos Vivi er et besøg 
på det nærmeste man kom-
mer en kommunal institution 
her på Helnæs, idet Vivi har 
børn i dagpleje. Fire styk i 
alderen fra 1 – 3 år. De tre 
er inden ǿs og den sidste fra 
Snave med nære forbindelser 
til Helnæs. Vivi spejder jævn-
ligt efter storken, idet hun har 
godt styr på aldersfordelingen 
herude og kan se, at der ikke 
lige med det første er afløsere 
til holdet, når de ældste efter-
hånden rykker op i børneha-
ven ”op´ på landet.” Vivi kan 
dog se, at det nogenlunde kan 
række til efterlønsalderen, 
men det kunne dog være hyg-
geligt – også af andre grunde 
- at tillægget fortsatte, som 

det har gjort en pæn tid på det 
seneste. 

Hyggeligt interiør med ”blå 
stue”

Århundredes præg afspejles 
naturligvis også i stuehusets 
lave og lidt kringlede struktu-
rer, men kigger man indenfor 
i køkken /alrum og især i væ-
relset ved siden af, er det som 
et kik ind på ”blå stue” i en-
hver anden børneinstitution. 
Hyggeligt og rart med mas-
ser af legetøj, bøger, skuret 
og rengjort efter kommunale 
servicekrav. HP ś udsendte 
blev for sent opmærksom på, 
at her var det ikke stedet at 
gå ind med udefodtøj. Men 
dagen var ovre og de små var 
alle hentet, så der er tid til en 
samtale med den travle dag-
plejemor. Det er et job at være 
dagplejemor, fortæller Vivi, 
idet hun faktisk kan regne 
med, at skulle være i gang 
hver dag fra 6.15 til 16.15, fre-
dag dog en time mindre. 48 
timer pr. uge skal man regne 
med iflg. aftalerne. Kildegår-
dens beliggenhed er ideel for 
børn, idet de kan lege i haven 
og på de tilstødende arealer i 
fred og ro og turene op i sko-
ven er blot bag ud af gården 
og så er man der. Og så har 
de alle dyrene at kigge på og 
fordre.

Vivi Wentzlau er Helnæs-pige

Vivi og hendes mand, Jørgen, 
købte gården i 2003 og flytte-
de ind i 2004. Selvom meget 
var ændret, bl.a. bygget ferie-
lejligheder, så kan der bruges 
mange timer på fortsat vedli-
geholdelse af de gamle byg-
ninger. Der hvor der nu er en 
ferielejlighed, var der en fuldt 
funktionsklar hestegang, som 
man stadig kan se på enkelte 
andre gårde. Selvom det kun 
er tre - fire år siden familien 

kom til Helnæs, så er Vivi 
faktisk Helnæs-barn, idet 
hun er født i det hus på Ryet, 
hvor nu Kirsten Boe bor, idet 
hendes forældre var ansatte 
på Mosegaard, som huset 
hørte til. Da hun var 8, flyt-
tede familien med Lars Bang 
til Helnæsgård og Vivi flyt-
tede hjemmefra som 15 årig 
for at komme i huset hos læ-
gen i Ebberup. Og nu er hun 
så her igen. 

Hvad er så en  
”multifunktionel” bedrift?

Selvom dagplejearbejdet er et 
regulært fuldtidsarbejde, der 
kræver sin kvinde, så har Vivi 
indrettet, hvad vi har kaldt en 
”multifunktionel” bedrift. 
Det er et begreb, der er kom-
met til verden som reaktion 
på de ”monofunktionelle” 
landbrug, man i dag har fået. 
Begrebet har at gøre med en 
forståelse af tidligere tiders 
landbrugsbedrifter og deres 
betydning for et landdistrikt. 
Nu kan man næsten tale om 
landbrug og landdistrikt som 
to forskellige (adskilte) begre-
ber, for nu at gøre det lidt for-
enklet. Det mangeartede som 
præger livet på Kildegården 
er, foruden børnepasning, en 
tøjbutik med dametøj (Green 
House) og egne produkter. 
Desuden holder Vivi får, ge-

Kildegaarden  
– en mangeartet bedrift
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ÅRETS Detailkæde mad med mere
mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

der og lamaer, producerer uld 
og forarbejder merino-uld til 
børnesko, der sælges gennem 
Helnæs - net - forretningen 
”babadut.dk”. På de to hektar 
jord, der hører til stedet, går 
der 4 moderfår, 1 vædder og 
3 lam, 2 geder og 3 lamaer 
(2 hopper med føl og en la-
mahingst) plus en kat. Gæs 

er der også, men dem tager 
manden, Jørgen, sig af.

Produktion og udbytte

Fårene får ca. 10 lam om året, 
som bruges i husholdningen. 
ellers er det ulden fra alle dy-
rene, der er udbyttet. De giver 
ca. 4 kg pr. klipning. Gederne 
klippes to gange om året. For 

de fleste er et får et får, en ged 
en ged og en lama en lama, 
men der er mange slags af 
hver, for kenderen. Dog skal 
det nævnes, at gederne er af 
mohair-arten og fårene er af 
merino-arten, hvilket betyder 
noget, idet deres uld er af me-
get høj kvalitet. Hvem husker 
ikke teksten i julesangen, 
hvor den lille Anna glæder 
sig usigeligt til at få sin pakke 
med fire alen Merino. Vivi 
fortæller, at merino-fåret er 
noget besværligt, at klippe, 
idet dets hud ikke er glat, 
men skubber sig sammen 
i ”pølser”, når der klippes. 
Hun henter i øvrigt meget 
inspiration vedrørende uld-
produktion ved hyppige ture 
til Færøerne, hvor hendes søn 
med familie har boet i mere 
end 15 år. 
Geder og lamaer er nemme 
dyr og myten om at lamaer 
spytter, kan godt begraves, 
idet det kun er noget de gør, 
når de enten slås indbyrdes 
eller skal forsvare sig. Det er 
i øvrigt ikke spyt, men mave-
indhold, de bruger som våben, 
og det er med et syreindhold, 
der skulle være meget ubeha-
geligt at få i øjnene. Børnene 
er da også ganske fortrolige 
med dyrene og omgangen 
med dyr i den alder må være 
et privilegium sammenlignet 
med mange andre børns tota-
le mangel på et nært forhold 
til klappe-dyr.  

Fremtid, ønsker og  
muligheder

Vivi er alene om at have en 
sådan ”multifunktionel” be-
drift herude, og kunne godt 
ønske sig, der var flere af 
hendes slags. Hun savner 

selv mere græsning til flere 
får, men hvis der var flere, 
der synes, det kunne være en 
god idé, kunne det også være 
mere rentabelt at anskaffe sig 
redskaber til brug for forar-
bejdningen af produkterne. 
Pt. er Vivi på udkig efter no-
get så tilsyneladende ”gam-
meldags” som en spinderok. 
Hendes netværk rummer et 
samarbejde med folk i Gum-
merup, hvor bl.a. lamaerne 
skal hen for vinteren, og der 
holdes også marked med de-
res produkter. Her er mulig-
heder for at få en del af det 
mangeartede tilbage og hvor-
for ikke tilbyde Skov- og Na-
turstyrelsen, at en sådan va-
riation i dyrelivet på Helnæs, 
kunne være et spændende og 
nyttigt indslag i den vanske-
lige kamp, det er at undgå til-
groningen af Maden eller til 
anden form for naturbeskyt-
telse. 

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25
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I himlen eller på jorden?  

Den 7 oktober var der igen 
koncert med Kaliningrad 
domkirkes kor i Helnæs kirke. 
Og det blev endnu engang en 
fantastisk oplevelse.

KORSANG
Af Anders Lundbeck Rasmussen 

Der findes en gammel mun-
kekrønike, der fortæller om, 
hvordan kristendommen i 
dens ortodokse form blev ind-
ført i Rusland. Det foregik på 
den måde, at den daværende 
fyrste Vladimir den Store 
sendte nogle gode mænd ud 
for at undersøge de store ver-
densreligioner. Først besøgte 
Vladimirs udsendinge de 
muslimske bulgarer
Men fyrsten var ikke glad for 
det, han fik at høre om musli-
mernes religion. For de spiste 
ikke svinekød og de drak hel-
ler ikke vin. Og det behagede 
ikke fyrsten, for han var glad 
for at feste. Den romersk-ka-
tolske religion blev også fun-
det for kedelig. Der blev fastet 
for meget, og gudstjenesten 
manglede skønhed. Men i den 
ortodokse kristendom, i Sofia-
kirken i Konstantinopel kunne 
Vladimirs udsendinge fortæl-
le, at de havde mødt en næsten 

HelnæsPosten har valgt ikke 
at dække det kommende fol-
ketingsvalg. Der er således 
ikke analyser og prognoser 
af valgets udfald i dette num-
mer af avisen, idet vi mener, 
at den øvrige presse til fulde 
dækker dette område. 
Imidlertid skal vi ikke lægge 
skjul på at dette valg er det 
mest spændende valg i årtier, 
specielt ved fremkomsten af 
det nye parti, Ny Alliance. 
Per Sonne, der vikarierer 
som kordegn på Helnæs, har 
sat sig i spidsen for partiet i 
Assens, og det vides også at 
højskolelærer Helle Blume, 
Helnæs, har tilsluttet sig Ny 
Alliance.
I næste nummer af Helnæs-
Posten vil vi bringe afstem-
ningsresultatet på Helnæs, 
med analyser og kommen-
tarer  -  det kan blive inte-
ressant at se om dette parti 
forrykker noget væsentligt 

Folketingsvalg 2007
ved stemmeafgivningen og 
om der kan aflæses nye ten-
denser i fordelingen af stem-
merne på Helnæs.
 Der er ikke nogen folke-
tingskandidat bosiddende på 
Helnæs – og det var måske 
noget, der burde arbejdes for 
til næste valg. Det nærmeste 
vi kommer en Helnæs-kan-
didat er nuværende folke-
tingmedlem og tidligere mi-
nister Britta Schall Holberg, 
(V) fra Hagenskov. Hun har 
igennem mange år været en 
meget flittig gæst på Helnæs 
og betragtes af mange som 
hørende til på øen. 

oa

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2 · 5610 ASSENS
TLF. 64 71 24 12

Banereservation
64 71 57 07

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

overjordisk skønhed, så at de 
ikke vidste, om de var i him-
len eller på jorden. Og således 
blev det den kristendomsform, 
der blev det russiske folks.

En tur i himlen

En tur i himlen var næsten 
også koncerten i Helnæs kirke 
en søndag aften i oktober med 
Kaliningrad domkirkes kor. I 
hvert fald fik publikum en for-
nemmelse af, at den ortodokse 
gudstjeneste må rumme stor 
skønhed, da koret under ledelse 
af dirigent Elena Kramerenko 
sang et repertoire bestående 
bl.a. af russisk kirkemusik. 
Ud over det kirkemusikalske 
rummede koncertens anden 
halvdel mere folkelige sange 
fra regionen. Det var mindre 
s̀art̀  og mere munter musik 

med en lige så stor skønhed. 
Fremført med humor og en-
tusiasme, så det var lige til at 
komme i godt humør af. Oven 
på sådan en koncert var det 
svært at bevare pessimismen. 
Alt i alt fantastisk at høre et så 
fremragende kor i vores lille 
kirke. Overskuddet fra kon-
certen gik efter korets ønske 
til et børnehjem i Kaliningrad-
regionen.
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

Redaktion: Anne Hansen

Her i november kommer der en lille konkurrence.
Prøv om du kan finde ud af, hvad de tre børn hedder,
skriv løsningen på et stykke papir 
og send den til Anne Hansen, Helnæs Byvej 65

Julespil
En flok helnæsbørn er begyndt at øve på 
årets juleteater.
Det er tanken at vise det den 15. december,
når Helnæs Forsamlingshus
afholder juletræsfest.

Månedens vinder
Vinderen til en oplevelse i Assens Tobaksgård
i oktober er Line Mygind Hansen, Helnæs Byvej 67.

Tanker fra en dag ved bugten, 
skrevet af en søn fra fiskelejet

ERINDRINGER
Af  Flemming Christansen 

Når man er født og opvokset 
i et fiskeleje som jeg, og søn 
af en fisker oplever man jo 
mange ting der har med det-
te erhverv at gøre. Der var 
blandt andet den dag, hvor 
der skulle tjæres garn. Det 
blev der jo gjort, imens det 
endnu var bomuldsgarn. De 
garn, der skulle tjæres, var 
dem som min far igennem 
hele vinteren havde siddet og 
bødet på henne i redskabs-
huset, og det skete i mange 
år i skæret fra en petromax 
lygte. Det var så hyggeligt 
at komme i redskabshuset, 
skæret fra lygten, dens lyde, 
ovnens knitren og især hvis 
vinden hylede i husgavlen, 
og det kunne høres inde i 
huset, nød jeg særligt meget 
at komme der. 
 Dagen, hvor der skulle tjæ-
res, startede fra morgenstun-
den, hvor min far dryssede 
sig med talkum eller kartof-
felmel på kroppen for at hu-
den ikke skulle blive ødelagt 
de steder, hvor der kom tjære 
på. Så blev det gamle tjæretøj 
fundet frem, da tøjet jo blev 
brugt år efter år, for efter en 
tjæredag kunne det ikke bru-
ges til andet. Det var et meget 
snavset arbejde at tjære garn, 
sikkert også hårdt. Garnene 
blev først slæbt ud af red-
skabshusene, derefter kørt 
om til tjærepladsen, hvoref-
ter de blev puttet ned i gry-
den. Jeg kan svagt huske, at 

man fik en meget tyk tjære, 
som man kom i gryden, som 
derefter blev varmet op, til 
det var lindt. Senere blev det 
noget lettere da man fik an-
dre tjærearter og gik over til 
nylongarn. Når garnene var 
tjæret blev de spredt ud på 
stejlepladsen for at tørre, in-
den de blev sat i vandet.( Det 
har desværre haft en uheldig 
virkning, det som man i dag 
kan læse om nede ved den 
gamle stejleplads ved stran-
den på Børges jorde.) man 
skulle jo også i løbet af da-
gen af med vandet, fordi det 
som regel var varmt, garnene 
var meget støvede, og man 
svedte på grund af det hårde 
arbejde, derfor indtog man jo 
en del væske, med deraf føl-
gende resultat, at man skulle 
af med vandet. For ikke 
at skulle rense hænderne 
hver gang man skulle tisse, 
havde man bundet en snor i 
lille Peter, det gjorde jo det 
hele noget nemmere, man 
trak i snoren, svupti så var 
den ude, og man kunne lade 
vandet. Efter sådan en endt 
tjæredag skulle man ren-
gøres, for tjære. Det gjorde 
man i tran, tran fik man fra 
marsvin (en lille hvalart) når 
man havde fanget et af dem i 
sine bundgarn, tog man det 
med hjem, skar spækket af, 
som blev skåret i terninger, 
stegte det i en tønde, der stod 
på et bål nede ved stranden, 
hældte væsken, der blev til-
overs, over på dunke. Sådan 
et enkelt marsvin kunne give 
tran til flere års forbrug. I 
dag er det gudskelov forbudt 
at fange marsvin.

En dag i et fiskeleje ved 
Helnæsbugten       

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

Konkurrence (rebus)
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DET SKER I NOVEMBER

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. 6066 3341

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

09 Peter Brander Band 
11  Musikken & Vejret med 
 Jesper Theilgaard 
12  The Secret Life of Words
15 MC Hansen Band
17 Anne Linnet Band
17 Tobaksgaardens Julebazar 
20 En sand løgn
23 Tango Indigo
24 DR Ungdomsensemblet og   
 Jacob Gade Legatet
25 Tangueros 
27 Sicko
27 Alle tiders kvinde
29 Klaus Rifbjerg & Carsten 
 Dahl Quintet 
30 Nikolaj - en solo aften

Gudstjenester
4. November kl. 11.00 kaffe
11. November kl. 11.00
18. November kl. 17.00 
25. November ingen
2. December  kl. 9.30

Vestfynskoret 
kommer til Helnæs kirke 
søndag den 9.december.
Vestfynskoret er et blandet 
kor med ca. 40 sangere i 
alle aldre. Korets repertoire 
spænder meget vidt. Kir-
kemusik fra barok til efter-
krigstiden, sange og viser fra 
den vestlige verden. Rytmisk 
pop og musical. 
Gå ikke glip af denne dejlige 
oplevelse en søndag i advent. 
Den starter kl. 17.30. 

På menighedsrådets vegne 
Elsebeth Holk

Ølsmagning
for knejtene på Helnæs: Tirs-
dag d. 6-11-07 kl. 19,30 og 
torsdag d. 6-12-07 kl.18,30 
med æggekage a la Annelise 
i Borgerhuset
Tilmelding: Jørgen Hessel-
bjerg 6477 1829 eller Dan 
6477 1501 eller darajo@
mail.dk 

Helnæs Lokalhistoriske 
arkiv 
Åben den 1. lørdag i hver 
måned fra kl. 9.30 til 11.30

Valgmøde
på Højskolen på Helnæs d. 8. 
november kl. 19.30
Kristian Thulesen Dahl (DF)
Morten Kirk Jensen 
(Radikale)
Annette Vilhelmsen (SF)
Lars Kolind (Ny All.)
Søren Salling (Konservativ)
Britta Schall Holberg
(Venstre)

Vedvarende energi  
Arbejdsgruppen vedr. ved-
varende energi har møde 
onsdag den 14. november kl. 
19.30 hos mig på Bangholm.

Venlig hilsen
Anders Lyng

Menighedsrådsmøde 
den 15. november kl.19.30 i 
Borgerhuset. 

Bosætningsudviklingen på 
Helnæs
For de interesserede i tema-
et: ”Bosætningsudviklingen 
på Helnæs”
er næste møde i Borgerhuset 
den 27. november kl. 19.00 
Hør evt. nærmere hos tov-
holderen: Lene 64 77 16 60

Generalforsamling i 
Helnæs Forsamlingshus
Tirsdag d. 20. nov. kl. 19.00
Indkaldelse med dagsorden 
og regnskab er sendt ud
Efter Generalforsamlingen 
afholdes der BANKO

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

OPFORDRING!
Skulle der være nogen,der 
kunne være interesseret i at 
komme i bestyrelsen i for-
samlingshuset, opfordres der 
hermed til af kontakte for-
manden. 

Ved næste generalforsam-
ling er der brug for mindst 
en ny til bestyrelsen, da et 
nuværende medlem ikke øn-
sker genvalg.

Er der nogen, der har spørgs-
mål til, hvad bestyrelsens 
arbejde går ud på, er de lige-
ledes velkommen til at kon-
takte formanden. 

Det er enten på mail: janus@
hosjylland.dk eller på tlf. 
6477 1882. Skal være inden 
d. 20. november.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

 
Linedance og gymnastik
Hver mandag er der Line-
dance kl. 19.15 til 20.15 på 
Højskolen.
Hver torsdag er der gymna-
stik kl.19.00 til 20.00 på Høj-
skolen.

Natur og stisystemer
Som nævnt i referatet holder 
vi møde i »Natur og stisyste-
mer« den 7/11
kl 19:30 her på campingplad-
sen. Vi forventer at holde 
endnu et til to
møder i november. Kontakt 
Eigil for mødedatoer.
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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 

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

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.

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.
Prisen kan forhandles.
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. 
Henvendelse: 
Eigil Kristensen
Tlf. 4042 9388

Taksigelse
Endnu engang mange tak for 
opmærksomheden ved
Helnæs Forsamlingshus´ 100 
års jubilæum lørdag den 20. 
oktober.

Bestyrelsen

70 år
Rita Hansen fylder 70 år den 
28. november.

90 år
Karen Sørensen fylder 90 år 
den 16. november 

Vi ønsker dem hjertelig til-
lykke!

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

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

Jægeren         Byttet

Kobberbryllup
Dette »yngre« ægtepar; 
Karin og Søren 
Bøgeskovsvej 11, kan fejrede 
kobberbryllup den 6/11-07

Bolig på Helnæs 
søges
Naturelskende familie fra 

Odense vil gerne bosætte 

sig på Helnæs. Hertil 

søger vi helst en bygge-

grund ellers også gerne 

en gård, et hus eller…alt 

har interesse. Hvis nogen 

ved noget eller har et 

konkret tilbud hører vi 

med glæde fra Dig/Jer. Vi 

er en familie med 4 børn 

som tør trodse de mulige 

transportproblemer, som 

vi kunne læse en del om 

i de forgangne udgaver af 

Helnæs Posten. Vi glæder 

os at høre fra dig/jer. 

Ring Markus og Karlina 

23 65 82 40.
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www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

Forbrugeroplysning

HP+ har besluttet sig for 
at gå i brechen for tar-
telettens genkomst og 
udvikling. Og det er lige i 
tidsånden. Lad os indlede 
med en simpel opskrift a 
la Per Højholt. En tarte-
let er ”ikke andet end luft 
med en smule butterdej 
omkring, så´n bette bæ-
ger eller så´n noget ik´     
så knuser man en høne 
og kommer ned i´en og 
så nyser man ned i´en og 
så kommer man asparges 
ned til sidst.” (fra Per Høj-
holt: tarteletten, impro-
visation 1983). 
Det var den rå midtjyske 
form. Fra dette jyske hjør-
ne, ønsker HP+ at bringe 
tarteletten ind i en glo-
baliseret tid med udsyn 
fra alle verdenshjørner, 
når man atter skal ind-
tage denne herlige spise 
ved næste fest i forsam-
lingshuset. Og hjælpen er 

snublende nær. Hør blot 
hvad der siges i forbindel-
se med en nys udkommen 
bog: ”Tarteletter. Med 85 
forførende opskrifter.”
”Mange elsker dem åben-
lyst, lige så mange elsker 
dem i det skjulte og re-
sten ved ikke, hvad de går 
glip af…
”Tarteletten har overle-
vet al latterliggørelse og 
forhånelse. En gang var 
det bare en fattigfin bon-
despise til bryllupper og 
konfirmation i landets for-
samlingshuse – tarteletter 
med høns i, ærter og gu-
lerødder. Forbi, forbi, nu 
er det nye tartelet-tider.” 
(Suzanne Brøgger - i for-
ordet til bogen).
Vi, i HP+ redaktionen, der 
elsker Anne Lises tartelet-
ter, vil som en forsinket ju-
bilæumsgave, hjemkøbe 
og forære denne bog til 
placering i forsamlings-
husets køkken, som en 

udfordring i kampen mel-
lem den lokale lækkerbi-
sken og de globaliserede 
eksperimenter med fyld 
af bl.a. krabbe, gedeost, 
fasan, hummer og endda 
chili con carne.. Det bliver 
spændende at følge sla-
get
Ved bogens udgivelse stif-
tedes ”Dansk Tartelet Sel-
skab” med det formål, at 
fremme tartelettens ry og 
omdømme. Æresmedlem: 
Søren Østergaard, skue-
spiller og komiker. Søren 

Østergaard huskes bl.a. 
for i 2002 at rejse rundt 
med Zirkus Nemo – nu 
med (ja med hvad…???)  
HP+ vil snarest tage initia-
tiv til etablering af en lokal-
afdeling af ”Dansk Tarte-
letselskab”.  Mere herom i 
næste nummer.  

”Babette Hersant Isaksen: 
Tarteletter. Med 85 forfø-
rende opskrifter. Forord af 
Suzanne Brøgger. Forlaget 
Vandkunsten 2007. 192 si-
der. Indbundet. 169 kr. 

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

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

Tartelet med snegle i 
hvidløg og persille

Tarteletten – et moderne gennembrud


