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1. årgang nr. 12

Forsamlingshusets
fremtid – Side 4

Cykeltur sommeren
1904 – Side 7

Organisering af græsrødder
og ildsjæle

det, som foreslås at skulle
organiseres i en forening
med bestyrelse, vedtægter,
kontingent etc. Ikke alene
borgergrupper, men også alle
mulige foreninger, sammenslutninger, privatpersoner,
virksomheder, institutioner
og organisationer, kan melde
sig ind i foreningen landdistriktsrådet. Oplægget taler
videre om alle de detaljer, en
forening skal tumle med for
at være en forening.
Mødet i Køng

– om borgergrupper,
landdistriktsråd,
udviklingsråd o.s.v.
Debat om
landdistriktsudvikling
Poul Dreisler

Det vil være naturligt at følge
op på tidligere artikler om
dette emne, sidst i HP nr. 11,
der refererede mødet i Ebberup. Andetsteds i dette blad
er der referat af borgermødet
i forsamlingshuset, der blev
afholdt den 27. november.
Baggrunden for borgermø-

det var, at der til et stormøde
på Køng Idrætshøjskole den
30. november var inviteret
borgergrupper fra alle hjørner af kommunen med det
formål at drøfte den videre
organisering af Ny Assens
Kommunes borgere i landdistriktsråd med repræsentation i udviklingsrådet, der
skal være et rådgivende/administrerende organ i forhold til udviklingsudvalget,
der er et politisk udvalg under Kommunalbestyrelsen.
Borgergruppen fra Helnæs,
der blev udpeget på borger-

mødet, bestod af 8 personer,
som alle var mødt frem. Det
er en repræsentation på ca. 3
% af af Helnæs’ befolkning,
hvilket betød, at vi kunne
forvente, at der ville møde
ca. 1200 op i Køng, hvis alle
kommunens 41.000 indbyggere var lige repræsenterede.
Der kom ca. 70.
Landdistriktsrådet som
forening
Oplægget siger, at borgergrupperne skal udpege en
repræsentant, et såkaldt rådsmedlem, til landdistriktsrå-
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– en demokratiseringsproces?

Mødet blev ledet af den kompetente og sympatiske Anja
Knudsen, som kunne oplyse,
at hun fra sommeren 2007
var blevet fastansat i Assens Kommune som anddistriktskoordinator. Hun har
således gennem sit initiativ
– fra at være projektmedarbejder i Tommerup, til at
søge om en bevilling i Landdistriktspuljen til hendes
egen stilling og nu fastansat
– vist, at det kan lade sig gøre
at komme igennem og nå et
mål. Borgmesteren var også
kort inde og talte om vigtigheden af alt dette og brugte
noget tid på at fremhæve et
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LEDER
Årets gang på Helnæs

– året 2006 oplevet gennem HelnæsPosten
HelnæsPosten udgiver med dette nummer sit 12. månedsblad.
Et år er gået, og det er tid til at stoppe op og se tilbage. Hvordan
er det gået? Holder det, hvad det lovede i den første leder, hvor
visionen, formålet og hele grundlaget for bladet blev udviklet?
”HelnæsPosten er skrevet for at oplyse om livet, som det leves
her.” ”Vi vil skrive om fortid, nutid og fremtid” ”Vi vil være et
blad, der skaber opmærksomhed udenfor Helnæs”. Således var
nogle af de væsentligste mål formuleret, og vi skal ikke give os
selv karakter, men vi føler os overbevist om, at disse tre mål alle
er søgt tilstræbt i meget stort omfang. Og vi tør også sige, nået.
Alle der har bidraget, arbejder gratis og har fortsat glæde ved
det. Der hviler en følelse af forpligtelse i arbejdet, og vi ved, at
der hver den første tirsdag er en deadline, og at folk venter på
HelnæsPosten. Det er det højeste, man kan nå.
Læsere, annoncører og abonnenter har bakket op
Vi har haft den fornøjelse, at vore annoncører trofast har bakket bladet op gennem hele året, og et stigende antal abonnenter
udenfor Helnæs, har fundet bladet værdifuldt at holde. Vi mener
også, at vore læsere, beboerne på Helnæs, har været glade for
at modtage bladet. Enhver har kunnet se, at det efter en indkøringsperiode har fundet en form, som dog ikke vil være statisk.
Formen vil, som indholdet, søge at vise bevægelighed og udvikling – til det bedre. Et af de mål, vi vil forfølge i det nye år er en
kraftigere opfordring til vore læsere om at komme med indlæg
og kommentarer til det, der er vigtigt for dem. Vi vil dermed
kunne opfylde det vel nok væsentligste formål, ”at pleje og udvikle det, der er vigtigt for fællesskabet…” Det gøres bedst ved
at udtrykke egne ønsker, mål og drømme i åben dialog med det
fællesskab, man gerne vil være en del af og påvirke.
Hvad har vi så skrevet om?
Vi har udarbejdet et indeks over samtlige artikler af en vis længde
(ca. 100 artikler ialt) De er opdelt i politik, planer og perspektiver
/ kirke, kunst og kultur / dagligliv på Helnæs / Helnæs historie /
portrætter og personhistorie / naturen på Helnæs / erhverv o.lign. /
desuden har vi alle de faste rubrikker såsom lederen / læserbreve,
debat / pastorens klumme / det’ kun for børn / det sker i. / foreningsnyt / køb og salg / mærkedage / kort nyt og endelig HP+.
Alle læsere, annoncører, abonnenter og medarbejder ønskes
en glædelig jul og et godt nytår med håbet om, at 2007 bliver
endnu et godt år, både for Helnæs og for Helnæsposten.
oa/pd
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fortsat fra forsiden

initiativ i Jordløse, som var
blevet omtalt i Kristelig Dagblad. Mødeoplægget blev
gået minutiøst igennem, og
der udspandt sig en debat om
det, ligesom mange andre
forhold ligeledes var blevet
vendt undervejs.
Hvor er det folkelige
element og den
demokratiske proces?
Det, der kan undre i hele
denne proces er, hvor det
folkelige element er henne?
Hvorfor er det altid de partipolitiske valgte politikere og
embedsmænd, der har kørt
dette forløb? Denne ofte og
meget omtalte gruppe af 12
ildsjæle, der har dannet foreningen ”Initiativgruppen –
for Fremtidens Landdistrikter i Ny Assens” har aldrig
præsenteret sig og har aldrig
givet udtryk for de tanker og
idéer, de lægger ud til borgerne. Heller ikke på mødet
i Køng var det dem, der stod
for debatten. I oplægget blev
der udpeget nogen vigtige
punkter, der skulle debatteres, som f.eks.: Skal landdistriktsrådet etableres som en
forening?? Et ret overflødigt
spørgsmål, al den stund, debatten viste, at der ikke var
noget alternativ formuleret
og heller ikke forventet. Frøbjerg Forsamlingshus var bestilt til den stiftende generalforsamling den 24. januar.
Meget af den afsluttende
gennemgang og diskussion
viste også, at ikke alle sad
med samme papir, idet meget af det tilrettelagte småtteri (som f.eks. om brevproceduren fra kommunen
til landdistriktsrådet skulle
gå ud til formand eller …. )
Altså noget fuldstændigt ligegyldigt. Dette spørgsmål
havde en arbejdsgruppe i
Vissenbjerg fundet løsninger på. Når man tænker på,
at debatten tidligere på aftenen havde afsløret, at mange
fremmødte ikke havde været
hele processen igennem, måske hørte om dette for første

gang, så er det vanskeligt at
arbejde på denne måde.
Hvad blev så
konklusionen?
Efter en til tider meget ophedet debat blev der fortaget en
opinionsmåling (håndsoprækning), der viste, at flertallet ønskede en forening,
men der kom ingen løsning
på, af hvem og hvordan den
skulle dannes. Desuden blev
den udskudt til 14. februar,
idet Anja i mellemtiden vil
sende referat (?) af mødet ud
til alle deltagere og forventer, at der kommer forslag
og alternativer tilbage, som
så kan danne grundlag for
debatten på det næste møde
i Frøbjerg. Det er så det, der
er næste trin i processen. At
medvirke positivt til, at det
fortsat vil være en god idé at
bruge tid på – eller evt. finde
ud af, at der er mange andre
alternativer tilrådighed.
Spørgsmål, der kan rejses?
Invitationen til de lokale borgermøder, f.eks. i Ebberup,
indledes med:
”Skal politikerne/EU styre
udviklingen i jeres lokalsamfund – eller kan I selv?? Er
I parat til at samarbejde med
hinanden, andre lokalsamfund og storkommunen??”
Det er det, der er grundlagte
for alt dette, plus hvad der
har været tidligere.
Hvem er det, der har sat
denne proces i gang og kørt
den? Hvor er det græsrodsagtige i dette overorganiserede
system? Hvor er det synlige
folkelige element?
Hvordan vil et områdes forhold blive tilgodeset, hvis
man ikke vil være med i
dette? Og i den sidste ende:
Vil det ikke fortsat være de
valgte politikeres ansvar at
dele sol og vind lige, således
at man fortsat har lige adgang til både administrativ
støtte gennem embedsværket
og pengekassen gennem politikerne?
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PASTORENS KLUMME

LÆSERBREVE

Julehistorier

Hvorfor tror i vores
forsamlinsghus forfalder?

Der findes mange slags
julehistorier: Nissehistorier,
julekalendere, nogle gode,
nogle mindre gode. Men
ingen af dem var blevet til
uden den allerførste julehistorie: Juleevangeliet.
Den om hvordan det gik
til med Jesu Kristi fødsel.
Om Jomfruen Maria, der
føder et barn i en stald den
første julenat.
JUL
Af Anders Lundbeck Rasmussen

Det er på en måde næsten en
moderne historie. For den
handler jo om en enlig mor i
en sammenbragt familie. Og
sådan er mange moderne familiers vilkår.
Det er også en eventyrlig historie, fordi Jesus er født af
en jomfru. Og tanken om en
jomfrufødsel får de fleste rationelt tænkende mennesker i
dag til at trække på skuldrene eller på smilebåndet. Men
juleevangeliet er jo ikke en
rapport om en fortidig faderskabssag. Det er heller ikke
en gynækologisk diagnose,
at Maria er jomfru. Det er
en historie, der vil slå fast, at
Jesu fødsel er særlig betydningsfuld. For i Ham forenes
guddommeligt og menneskeligt her på jorden. Sådan
at Guds kærlighed bliver til
en kærlighed af kød og blod.
Det er en historie, der vil
slå fast, at det er sandt, hvad
Jesus sagde, om sin Fader i
himlen.
Det er en fødselshistorie. Og
det kender alle til. Alle, der
har fået børn eller alle der

blot selv har været et barn og
det har de fleste…
En fødselshistorie
En fødselshistorie begynder
med barnet, der be´r sine forældre: ”Fortæl far og mor:
Om dengang jeg blev født.
Om dengang da lige netop
jeg blev født. Fortæl, hvordan det gik til. Fortæl, hvor
glade i blev.”
Og selvom barnet kender
historien i alle detaljer, så
bliver det aldrig træt af at
høre historien. Igen og igen.
I hvert fald ikke før barnet
kommer i puberteten, og far
eller mor tilbyder at fortælle
historien til kæresten.
En fødselshistorie er som et
ritual. Et ritual som børn og
forældre kender og har gennemløbet mange gange.
Og historien skaber, medens
den bliver fortalt, noget hos
barnet: Det får en betydning.
Selvbevidsthed En tillid til
sig selv og til andre. Barnet
finder i kraft af historien sin
plads i familien og i verden.
Her hører han eller hun til.
Fødselshistorier fortælles af
en ganske bestemt grund.
Nemlig for at understrege
den persons betydning som
er fortællingens omdrejningspunkt. Derfor er historiske enkeltheder og detaljer
ikke vigtige i sig selv. I virkeligheden handler fødselshistorier ikke om fortiden,
men om, at barnet er vigtigt
- at det er enestående og elsket på trods af, at det ikke
altid opfører sig pænt. For en
fødselshistorie handler netop
ikke om, hvad barnet gør el-
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ler kan. Men om hvad barnet
er, simpelthen i kraft af at det
er til, i forhold til andre. Og
det er jo noget helt andet, end
det vi får at høre i alle de julehistorier, hvor kun de gode
og artige børn får gaver.
Det er pga. en anden fødselshistorie, at vi holder jul. Pga.
Jesu Kristi eventyrlige fødselshistorie, som er et godt
budskab, et juleevangelium,
fordi det er en historie, der
ikke handler om, at vi skal
gøre os fortjent til noget.
En historie, som minder os
om, at ethvert menneske er
betydningsfuldt, simpelthen
fordi det er til.
For der er så meget, der fortæller os, at vi hver især ingenting betyder eller at vi
kun bliver noget værd i kraft
af, hvad vi gør eller kan. Men
ikke juleevangeliet. Ikke Jesu
Kristi fødselshistorie. Fortællingen om at Marias søn
også var Gud søn, om Gud,
som blev en af os. Det er stik
imod al verdensforsagelse og
verdensflugt. Det er en uhørt
værdsættelse af verden og af
os. Det er en historie, der fortæller, at også du er født enestående og er elsket af Gud.
Det besværlige er bare, at det
også gælder alle de andre.

mad med mere

mesterslagteren
Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

Glædelig Jul

Jeg deltog til generalforsamlingen i forsamlingshuset,
flere havde store planer for
forsamlingshuset. En ”konsulent”/arkitekt skulle sættes
på sagen, der skulle laves en
langsigtet plan for forsamlingshuset fremtidige udseende både ude og inde. Der
skulle søges fonde og penge
fra EU – milliarderne. En
god ide, mente nogle, for huset trænger til at blive gjort
i stand, for man kunne ikke
være bekendt at invitere til
private fester i forsamlingshuset, som det ser ud i dag.
Taget trænger til at blive
skiftet ud (der er begyndende huller i blikket) og
der skal males indvendigt.
Da bestyrelsen foreslog nye
lamper til salen, maling og
nyt tag, kunne det ikke lade
sig gøre, det skulle indgå i en
helhedsplan, for hvis huset
skulle laves om, var det spild
af penge.
MEN HVORFOR TROR I
VORES FORSAMLINGSHUS FORFALDER?
Det er fordi bestyrelsen ikke
må bruge en krone, før det
har været til en generalforsamling. DET ER FOR MEGET AF DET GODE. Jeg
kan godt forstå, ingen gider
i bestyrelsen, da det er blevet
for besværligt, og bestyrelsen ingenting må lave på forsamlingshuset, for at det bare
kunne blive en lille smule
pænere; men brokke sig vil
man gerne.
Derfor ser vores forsamlingshus ud, som det gør. Ved en
langtidsplan kan der gå flere
år endnu, inden der bliver
gjort noget i forsamlingshuset, og hvor mange år går der
inden de mange EU-milliarder bliver delt ud? Alle ved,
hvor lang tid, det tager med
alt inden for det offentlige,
og ikke mindst med EU. Men
så er hele huset måske faldet
sammen.
Lene Storm, ”Vestergaard”
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Forsamlingshusets fremtid?
Hvordan skal forsamlingshuset se ud i fremtiden?
Eksklusion af medlem og
vedligeholdelse og
forbedringer af bygningen
var de store spørgsmål
på generalforsamlingens
dagsorden i november
GENERALFORSAMLING
Af Poul Dreisler

Lukningen af købmandshandlen og salget af bygningen trækker fortsat sine spor
henover forsamlingshuset,
idet foreningens formue på
mere end 300.000 kr skal
sættes i en forbedring og
nødvendig vedligeholdelse.
Dette var det absolut vigtigste punkt på dagsordnen Det
lød dog som om, man endnu
ikke kunne disponere over
beløbet, idet det ikke figurerede i regnskabet.
Eksklusion af medlem
En kedelig personsag, som
man er uvant med, skulle
dog også klares. En tilflytter
havde, som de fleste, ”købt
aktie” i forsamlingshuset,
dvs. meldt sig ind i foreningen. Han var imidlertid hurtigt raget uklar med bestyrelsen og meldte sig ud igen.
Og det gør man ikke ustraffet. Jf. en paragraf i vedtægterne, står der: ”I tilfælde af
det er gældsfri, skal der betales et minimums beløb på
5 års aktier, ved udtrædelse
af foreningen.” Dette havde
manden nægtet, idet han
hævdede, at han ikke havde

forstået denne passus, forklarede bestyrelsen på mødet. Man havde rådført sig
med retskyndige og havde
fundet, at det bedste var at
anvende en bestemmelse,
der siger: ”at bestyrelsen kan
udelukke et medlem, når den
finder grund dertil; udelukkelse skal godkendes på den
følgende generalforsamling
ved almindeligt stemmeflertal.” Efter en debat, der især
gik på forslag til andre og
mindeligere måder at klare
denne sag – og også røster
om konsekvenserne ved ikke
at få afprøvet bestemmelsens
værdi ved en retlig inkasso –
gik man over til afstemning,
og der viste sig en flertal for
udelukkelsen.
Den daglige drift går godt
For læsere af HelnæsPosten
gennem hele 2006 har forsamlingshuset været meget
i fokus. I en artikel i første
nummer er institutionen
blevet kaldt ”Øens ukuelige
omdrejningspunkt”. Flere af
følgende artikler har beskæftiget sig med husets fremtid,
især et stort opsat interview
med formanden, Janus Storm
og en leder, der giver udtryk
for at ”der er grund til at fremhæve det store og uegennyttige arbejde, som udføres af
så mange mennesker her på
øen.. (i foreningsbestyrelser
etc.). Og det er der, når man
hører (og ved), at der atter i
år har været afholdt de mange traditionelle arrangementer, og at udlejningen af huset
har slået rekord. Så langt så
godt. I nr. 2 skrev HelnæsPostens udsendte, ”at han gik
hjem i tryg forvisning om en
spændende og fornuftig forvaltning af hans aktie”. Holdt
optimismen?
Forbedringer,
vedligeholdelse og det
længere sigt
Debatten om dette punkt
endte i en noget uklar situa-

tion, der vil kunne skrives
ind i referatet på mange måder. Bestyrelsen og generalforsamlingen havde sidste
år planlagt en procedure for
planlægning og projektudarbejdelse, endda udpeget
et legatudvalg (bestyrelsens
suppleanter), der skulle søge
at skaffe yderligere midler til
arbejdet. På grund af misforståelser om, hvad der var
vedtaget sidste år, havde der
ingen dialog været mellem
bestyrelse og udvalg og intet
var sket. Bestyrelsens oplæg
til generalforsamlingen viste
sig også at være vanskelig
at tage stilling til, idet det
ikke havde været muligt at
få mere end ét tilbud hjem på
tagreparation, der er den væsentligste omkostning.
Alternativt forslag og nedsættelse af arbejdsgruppe
En aktionær (Susanne fra Antikken) havde (gen)fremsendt
et forslag fra sidste år, som
hun gennemgik. Hun foreslog, at der blev hidkaldt eksperter (konsulent, arkitekt),
der skulle medvirke til at
lægge en vedligeholdelsesog forbedringsplan over tid.
Samtidig kunne gives råd
om farver og ombygning
etc. Andre gentog også fra
sidste år, at det handlede
meget om, at få fingre i de
mange EU-penge, der gen-

nem regering og kommuner
stilles til rådighed for landdistrikterne i de kommende
år og som dermed kunne finansiere mere end det højest
nødvendige. Tanken om et
udvalg til at søge at få fingre
i disse midler, blev rejst og
enden på alt dette blev, at det
afgåede medlem, Søren Foss
Madsen, foreslog sig selv
som mellemmand mellem
et udvalg bestående af medlemmer, der havde talt for det
alternative forslag og bestyrelsen, og han ville sørge for,
at der skete noget. (Udvalget
er nedsat og har afholdt sit
første møde).
Og hvad så??
Nu kan det se ud som om, at
det hele er taget ud af hænderne på bestyrelsen, så man
igen kan vente et år på at få
at vide, at ingenting er sket,
og at huset imens forfalder,
men det er ingenlunde tilfældet. En foreningsbestyrelse
har altid gode kort på hånden - også denne bestyrelse
kunne have kommet videre
med sine egne forslag. Og
den behøver i hvert fald ikke
at vente længe på at noget
dukker op, hvis det er nødvendigt at bruge penge. Vedtægterne tillader bestyrelsen
at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, når den
har lyst til det. Resten af ge-
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KORT NYT
Forsamlingshusets
nuværende facade

neralforsamlingen blev præget af disse to tunge punkter
og den til tider vanskeligt
styrbare diskussion. Efter
megen tøven og overtalelse,
lykkedes det at få valgt Susanne Nielsen og Anne Lise
Larsen i bestyrelsen.
Derefter bankospil
og refleksion
En stor del af de 50 fremmødte blev til det efterfølgende bankospil, og her er
der ingen slinger i valsen. Det
bliver afviklet efter reglerne
og alle er meget disciplinerede. Der tales ikke, så længe
opråberen har ordet. Helnæs-

MURERFIRMA GUNNAR PEDERSEN

HANS PEDERSEN
SNAVEN 11 · 5631 EBBERUP
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6474 1199
FAX
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MOBIL: 2074 1699
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Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder
Udlejes med fører:
Teleskoplift – op til 16m
Minigraver
Bobcat
Rendegraver

Postens udsendte tænkte på
vejen hjem, stolt, med en stor
and under armen, at det måske kunne være en god idé
at åbne generalforsamlingen
med bankospil og give bestyrelsen bemyndigelse til
at råbe ”bankospil”, når man
syntes, det gik for vildt til,
og der var brug for en tænkepause. Så kunne man tage et
par rækker og dermed være
tempereret til at fortsætte
generalforsamlingen. Men
hvad med aktien i år? Tja,
det marked går jo op og ned,
men anbefalingen er, sælg
ikke, det er dyrt.

Torsdagsklubben
Nu er programmet for Torsdagsklubben efter nytår klar.
Den 11. januar 2007 er der
musik, sang og fortælling
ved Helle Blume Andresen
og Inge Højby.
25. jan. får vi besøg af Anders Lyng. Han har selv sammensat et program.
Den 8. feb. bliver der gensyn
med en tidligere gæst nemlig
Lise Madsen fra Aborg. Hun
vil fortælle om familiens tid
på Brandsø.
22. feb. afholder vi årets bankospil, hvor deltagerne selv
medbringer 1 pakke, som vi
spiller om.
Sidste gang i denne sæson
bliver en onsdag, nemlig den
7. marts, hvor vi får besøg
af fhv. forstander Gunnar
Hansen fra Ollerup gymnastikhøjskole. Denne dag er
i samarbejde med Helnæs
Højskole.
Alle er velkommen!
ah
Juletræsfest
Traditionen tro afholdes der
igen i år Juletræsfest i Forsamlingshuset. I år lørdag
den 9. december kl. 14.00 og
kl. 18.00. Det store juletræ er
festligt pyntet og julemanden kommer helt sikkert på

besøg. Anne Hansen har i
den sidste måneds tid sammen med en gruppe børn fra
Helnæs arbejdet med et lille
teaterstykke, som vil blive
opført ved festen. Forsamlingshuset serverer æbleskiver og gløgg, og om aftenen
er der gratis sodavand og
godteposer til børnene.
oa
Advent på Helnæs
Søndag den 17. december
2006 afholdes nu for 9. gang
et stort julearrangement på
Helnæs.
13 forretninger og institutioner har åbnet dørene for
alle de mange der på denne
dag vil gæste Helnæs. Der er
mange spændende aktiviteter og muligheder for at finde
originale julegaver til hele
familien. Calle kører rundt
på øen i sin julepyntede bus.
Dagen afsluttes med julekoncert i Helnæs Kirke med
Gospelkoret Joyfull Voices,
Odense. Efterfølgende er der
samvær i Helnæs Forsamlingshus med fællessang af
kendte julesalmer. Der serveres suppe og drikkevarer, og
alle er naturligvis velkomne.
oa
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Landdisstriksudviklings
mødet i Glamsbjerg

forhold til en nedsat borgergruppe, herunder hvem en
borgergruppe refererede til,
og - (2) selve formålet med
borgergrupper og strukturen
med landdistriktsråd og kontakten til kommunen.

Borgermøde
Borgermøde om
udpegning af “borgergruppe” til deltagelse i
organisering af lokalsamfundene i Ny Assens
kommune
LANDSBYUDVIKLING
Af Jens Zimmer

Som refereret i forrige udgave af HelnæsPosten (nr.
11, 2006) blev der afholdt et
møde i Ebberup den 24. okt.
om landdistriktudvikling og
organisering af borgergrupper og landdistriktsråd i Ny
Assens kommune. Formanden for Helnæs Beboerforening, Annelise Larsen,
påtog sig ved den lejlighed
at bringe spørgsmålet om oprettelsen af en borgergruppe

på Helnæs op lokalt. En sådan borgergruppe skulle i
givet fald varetage Helnæs’
interesser i kommende møder med grupper fra andre
lokalsamfund og kommunen
om etablering af et landdistriktsråd i Ny Assens kommune. Det var på den baggrund, at Beboerforeningen
havde inviteret alle beboere
på Helnæs til borgermøde i
forsamlingshuset den 27. november kl. 19.00. Mødet var
hasteindkaldt, da der allerede den 30. november skulle
være et fællesmøde med andre borgergrupper i Køng (se
særskilt referat herfra).

godt 60 fremmødte velkommen. Hun pointerede, at indkaldelse var sendt ud til alle
beboere på Helnæs i og uden
for Beboerforeningen, så en
kommende
borgergruppe
kunne blive bredt sammensat. Der skulle allerede den
30. nov. være et fællesmøde
for borgergrupperne fra de
forskellige
lokalsamfund,
mens en egentlig udpegning
af medlemmer i et landdistriktsråd først ville finde
sted på et møde i januar. Sidste nyt var også, at borgergruppen gerne måtte være på
7-8 medlemmer.

60 fremmødte

Den efterfølgende diskussion drejede sig især om - (1)
Beboerforeningens rolle i

Annelise Larsen bød på Beboerforeningens vegne de

Efterfølgende diskussion

Efter en til tider heftig diskussion med markering af
forskellige
standpunkter
med rod i fortid og nutid var
der enighed om, at en borgergruppe fint kunne forankres
i Beboerforeningen, samtidig med at borgergruppens
medlemmer referede til alle
beboere på Helnæs, og at Beboerforeningen i den sammmenhæng ville medvirke til
åbenhed om arbejdet og stå
for indkaldelser til de nødvendige borgermøder og lignende.
Borgergruppens rolle
Vedrørende selve borgergruppens rolle i forhold til
udviklingen på Helnæs og
i forhold til de andre lokalsamfund, landdistriktrådet
og kommunen var der nogen uklarhed og usikkerhed
blandt de fremmødte. Aktiviteten i lokalsamfundet er

Nyt fra Mejeriet
Nu er der indkøbt
extra gode vine,
som passer til vore
jule/vintermad!

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

Kom og snak vin
med Martin den
17. december til Jul på
Helnæsarrangementet.
Den søndag er der
åbent fra kl. 12-17

»MEJERIET«
Tlf. 6477 1485
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Borgergruppen
Efter kaffen udpegede forsamlingen følgende personer
til “borgergruppen”:
Anja Grønlykke, Hegningen
15; Annelise Larsen, Helnæs
Byvej 33; Kirsten Rasmussen, Helnæs Byvej 41; Søren
Foss-Madsen, Strandbakken
12; Jørgen Jørgensen, Helnæs Byvej 11; Jørgen Storm,
Lindhovedvej 20; Peter Møller, Helnæs Byvej 11, Poul
Dreisler, Ryet 22. Disse personer deltog alle i mødet i
Køng den 30. november.
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Cykeltur sommeren 1904:

Månedens historie er en be
retning skrevet af Lars El
lebæk om en cykeltur, han
og Martin foretog i 1904.
Lars er på det tidspunkt 21
år og jurastuderende i Kø
benhavn, hans lillebror og
ledsager, Martin Ellebæk,
17 år, er karl på gården hos
sine forældre.
Cykelturen går fra Helnæs
via Hamborg til Amsterdam,
Bryssel… med tog til Harzen
og tilbage til Helnæs.
Jeg har valgt at trykke ma
nuskriptet uden korrektio
ner, dvs. der vil være udtryk
og stavemåder, der ikke læn
gere er gængse.
Inge Johanne Ellebæk
DAGBOG
Af Lars Ellebæk

En oplevelse, som Martin
og jeg havde sammen på
den tid - det var vist i som-

meren 1904, altså vistnok før
Martin havde været på Bare
Brøndstrup - vil jeg omtale
lidt nærmere, fordi det for os
to brødre blev en mærkepæl i
vort liv og en af de ting, som
styrkede det nære venskab
mellem os livet igennem.
Denne oplevelse var følgende: som sædvanlig var
jeg den sommer taget hjem
til Helnæs, så snart forelæsningerne ved universitetet
hørte op. Det var alså tidligt
på sommeren. Jeg fortsatte
min læsning derhjemme, og
Martin arbejdede på gården.
Imidlertid må vi have syntes,
at det kunne være rart med
lidt afveksling. Vi talte om
at tage en cykeltur sammen,
og vi talte med vore forældre derom. De, havde intet
derimod, man tværtimod
nærmest animerede os dertil.
- Vi startede så hjemme fra
Helnæs - det må have været
engang i juni - cyklede der-

fra til Faaborg, hvor vi tog
med færgen til Mommark.
Derfra cyklede vi så over
Sønderborg, Dybbøl og langs
Flensborg Fjord til Flensborg, hvor vi rastede et par
dage. Derfra gik turen efter
Slesvig, idet vi dog undervejs besøgte forskellige af
de historiske steder, som vi
kendte fra omtalen hjemme
af de slesvigske krige. Fra
Slesvig tog vi landevejen til
Rendsborg. Alt på turen var
hidtil forløbet glat, og vi havde haft dejligt sommervejr.
Da vi var kommet et stykke
fra Slesvig og kørte ud over
heden, trak det imidlertid op
med en vældig tordenbyge,
som nåede os så hastigt, at vi
ikke kom i tørvejr, og for øvrigt var det derude på heden
vanskeligt at finde et sted,
hvor vi kunne finde dække
for regnen. Da vi nu alligevel
var nærmest gennemblødte,
og da vinden var med mod
Rendsborg, bestemte vi os til
at cykle videre. Vejen var ret
god, men fornyligt blevet belagt med et lille tæppe af gult
sand. Dog det generede os
ikke, for regnen havde bundet det sammen, og det gik
med god fart ad Rendsborg
til i gåsegang, idet jeg kørte
forrest. Da vi nærmede os
Rendsborg, blev jeg opmærk
som på, at Martin var sakket
t

allerede stor, samtidig med
at de forskellige grupper af
beboere og erhvervsdrivende
sammen står overfor at skulle tage stilling til, hvordan
“øen” fremover både skal bevare sine værdier og udvikle
sig, - med og uden hjælp
udefra. Stemningen – inden
den almindelige “summen”
over kaffe og kringle - var,
at man var klar til at udpege
en bredt sammensat borgergruppe og sammen med
andre lokalsamfund deltage
i oprettelsen af et landistriktsråd, samt i givet fald
stille med en repræsentant
fra borgergruppen hertil. Det
var indtrykket, at deltagerne
i mødet - på hver deres måde
- så en sådan deltagelse som
én af flere muligheder for at
fastholde og styrke aktiviterne og værdierne på Helnæs.

HELNÆSPOSTEN

fortsættes side 11

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
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Barndom på Helnæs
i 1930’erne

Samtale med to Helnæsdamer, Ellen Nørregård,
Lindhovedvej 6 og Anna
Hesselbjerg, tidligere
Vestergård, Helnæs. To
skoleveninder sidder ved
et veldækket kaffebord på
NØRREGÅRD og sludrer
hyggeligt om gamle dage.
HelnæsPosten har fået lov
at deltage og lytte med.
Erindringer
Af Anne Hansen

Skolegang
De to damer er lige gamle og
har siddet ved siden af hinanden alle årene i skolen og har
altid fulgtes ad til og fra skole. De mindes i første klasse
i trediverne, at Anna sad på
stangen på sin bror Laurits´

cykel og Ellen sad på stangen ved Carlo Jakobsen. Ellen var altid klar og stod ved
vejen, når de tre kom om
morgenen. Senere gik de til
skole og startede en time, før
de skulle møde. Om vinteren
havde de forklæde uden på
kjolen for at skåne den. Nogle havde fine forklæder med
flæser og anden pynt. Når de
kom hjem fra skole, skulle de
skifte til dagligtøj. De havde
det sjovt på vejen hjem fra
skole. Spillede teater – Ellen
var dame, og Else var herren.
De benyttede sig af en genvej
ind ved Forsamlingshuset og
ud ved Ryet 21. De hjalp hinanden med lektier. Anna var
god til regning, så hun hjalp
Ellen, der var god til salmevers, så hun hjalp Anna.

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

Deres første lærerinde hed
frk. Simonsen, derefter kom
frk. Johansen. Hende var alle
børnene glade for. Hun var et
ideal, de så op til. I skolen var
der en times middagspause,
nogle børn gik hjem og spiste – men ikke de to piger,
de havde for langt, og havde
derfor madpakke med. Ellen mistede sin mor som elleveårig, så faderen var alene
med fire børn og han smurte
madpakkerne. I starten var
indpakningen avispapir. Da
pergamentpapiret kom frem
skulle det efter brug glattes
og lægges pænt sammen, så
det kunne bruges flere gange.
Ellens far Adolf var meget
konsekvent. Tøjet skulle lægges pænt sammen, når de tog
det af. Hvis de skulle have en
ny pen at skrive med, fik de
5 øre med i brugsen. Pennen
kostede 2 øre, de tiloversblevne 3 øre måtte de bruge
til bolsjer. Til eksamen fik de
10 øre til slik. Den 1. maj fik
de sommertøjet på. Sommerkjoler og ankelsokker. - Det
kunne være så koldt, at vi
hoppede højt i vejret, sagde
Ellen. Ellens mor var dygtig
til at sy, så hun syede børnenes tøj, da de var små.
Hos Anna var der mange
børn, så der kom en dame fra
Assens og syede tøj til dem.

De gik i skole hveranden
dag. Anna fortæller - Hjemme hos os var vi mange børn,
så vi skiftedes til at bruge
cyklerne. En dag sagde min
mor: ”Pas på når I cykler,
for i dag kommer dyrlægen
herud”.(Ikke megen trafik)
Der var kun få biler dengang.
For øvrigt sagde man De til
dyrlægen ligesom til præsten
og skolelæreren.
Konfirmationen
Anna og Ellen blev konfirmeret samtidig og havde ens
tøj på. Da det skulle købes,
kørte vognmand Hans Jakobsen for dem ud til FDB i
Odense. De havde en seddel
med fra Helnæs brugs, så de
fik rabat. Kjolerne var lange
og hvide, også andendagstøjet havde de ens. Annas sko
skulle være rigelig store med
vat i næserne – hun kom aldrig til at kunne passe dem.
Ved selve konfirmationen
stod de ud for hver en kirkestol, og de blev overhørt
af præsten. Efter konfirmationen skulle de forsøge med
sminke. Når de røde kaffeposer blev fugtet, kunne det
smøres på læberne. Små rosenknopper i en lille vandflaske var
parfume. Efter konfirmationen
var de fire piger, der fulgtes ad
om søndagen i det fine tøj. Ef-
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termiddagstur forbi kroen op i
Storskoven ned til Helnæshus,
hvor de købte en is og så hjem til
pligterne. - Vi havde det skam
sjov, sagde Anna.
Familieforøgelse
Ellen var seks år og Anna var
fem år da der kom en lille ny
i hver familie. De vidste ikke
hvorfra. Anna havde hørt,
de kom med storken, så hun
lagde sukker i vinduet hver
aften. Da den lille så var
født, løb hun udenfor for at
se storken flyve væk. Der
forekom børnesygdomme af
og til. Blandt andet kan Anna
fortælle: - Vi var tre børn i
sengen samtidig med mæslinger, da vi blev bedre blev
der ballade i sengene.
Juletræsfest
Et af højdepunkterne på året
var juletræ i Forsamlingshuset. Inden den store aften
skulle man i bad. Det foregik
i køkkenet i en zinkbalje. Vi var 6 børn, der kom i baljen efter tur og så ind i stuen,
hvor far så klippede os. Fe-

sten begyndte kl. 5 med spisning af medbragt madkurv,
derefter dans om træet og
uddeling af gaver, fortæller
Anna. Ellen husker, hun fik
et etui med kam og spejl, de
fik også en hel appelsin hver.
Så legede man resten af aftenen. Inden jul var børnenes
navne skrevet på en liste, og
forældrene havde betalt for
festen. På selve juleaften derhjemme fik hver person kun
en gave. Begge husker, at der
var juleudstilling i Brugsens
vindue til højre for døren.
Når de gik hjem fra skole,
skulle de hen og se på herlighederne. Anna så et år en
smuk celluloiddukke, som
hun meget ønskede sig, og
hun blev lykkelig, da hun så
fik den.
Lege
De børnelege de husker var
at ”spille pind” og spille
”trille”. Det sidste var, når
deres far savede triller ud af
en træstamme og så lavede
de køller, dvs. en kæp med en
træklods i enden. Så spillede
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Julegave til Bedsteforældre
Få overført dine bedste børne- eller
familiefoto på lærred, så det giver et malerisk
udtryk og spænd det på ramme som et maleri.

Personlig gave eller kort
Eksklusive kopier af dine bedste
digitalfotos, på lækker papirkvalitet
med silkeoverflade, så billederne får
et helt specielt og unikt udtryk.
Kontakt os for nærmere information!
Vi designer logoer, sætter din tryksag op, hjælper dig
med papirvalg og færdiggørelse hos trykkeren samt
laver din hjemmeside, så det hele følger en rød tråd!
Kontakt os gerne for
uforpligtende samtale!
Helnæshus Grafisk
Strandbakken 57, Helnæs
5631 Ebberup
Telefon 4016 2815
E-mail: mail@helnaeshus.dk
www.helnaeshus.dk

to hold mod hinanden ude på
vejen. Voksne karle og børn
sammen. Det gjaldt om at
”fure” hinanden - få trillen
forbi det andet hold.
Ellens videre liv
Ellen fortæller om sine ungdomsår. Fra plads i Dreslette
til 15 kr. om måneden – 90
kr. halvår. Halvdelen skulle
i sparekassen. Ung pige hos
Holger Hansen, hvor hun
lærte meget af Kirstine.
Til to år som ung pige i huset i Moss i Norge. Senere
på Frederiksborg højskole
– tjente på Sjælland og traf
Anker. Hun nåede også at
have plads i V. Hæsinge og
på Vestervang. Her skulle
hun strikke strømper, mens
maden kogte. Fra 1958 har
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hun drevet fødegården sammen med sin mand Anker
Andersen.
Annas ungdom
Som 15 årig tjente Anna hos
lærer Gemal Hansen, derefter plads i Voldtofte, og så
gik turen til Avnstrup sanatorium i København. Anna
lærte til barneplejerske i
Kerteminde, og var derefter på Rissinge herregård
og passede et barn. En tid
var Anna husbestyrerinde
hjemme på Vestergård. Fra
1951 var Anna sammen med
sin mand Niels gårdejere på
Hesselbjerg. De to friske damer har jævnlig haft kontakt
med hinanden gennem alle
årene og kan stadig glæde sig
ved at mindes gamle dage.

t
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fortsat fra side 7
Hamborg1904

lidt agter ud. Jeg stod da af
for at vente på ham, og det varede heller ikke så længe, før
han nåede frem til mig. Men
hvad var det for en Martin?
Gennemblødte var vi begge,
men Martin var yderligere
fra fodsålerne og hele forsiden op sat til med det våde
sand, så han så ud! Sagen
var den, at han i sin iver efter at følge umiddelbart i mit
baghjul, havde holdt sig dette
så nær, at den stribe sand,
som hvirvlede op efter dette,
netop havde nået at brodere
ham til fra fod til isse. Derfor havde han, uden at jeg
havde bemærket det, måttet
gøre ophold for dog at ryste
det meste sand af ansigtet,
og dette var grunden til hans
forsinkelse. Nå, vi - mest jeg
- fik os en god latter, nettede
os det bedste vi kunne og
drog så videre ad Rendsborg
til. Regnen var nu hørt op, og
vi arriverede til Rendsborg
i fint vejr. Men nu skulle vi
se at finde et sted, hvor vi
kunne indkvartere os og se at
blive tørret lidt. Det var ikke
så lige til, for vi var jo gennemblødte til skindet, og der
var tilmed den dag marked i
byen, så meget var optaget.
Men omsider fandt vi da et
beskedent gæstgiveri, hvor
de ville tage imod os, og hvor
vi - det var noget hen på eftermiddagen - afførte os det
våde tøj, gik i seng og lagde
os på vort våde tøj for at tørre
det lidt. Da vi havde ligget en
times tid, blev vi enige om, at
det egentlig kunne være morsomt at se lidt på det Rendsborg marked. Jeg måtte så i
byen for at købe nyt undertøj
til os, og da jeg kom tilbage
med det, krøb vi i det og i de
våde benklæder og jakker,
hvorefter vi begav os ud at
se på byen og markedet. - Vi
sov godt, og næste morgen
pakkede vi vort gamle undertøj sammen - det var måske endnu ikke helt tørt - og
sendte det så ad Helnæs til.
Denne forsendelse fik forøvrigt et forløb, som vi ikke

havde regnet med. En halv
snes dage efter modtog far
en højtidelig meddelelse fra
toldkontoret i Assens om, at
der til ham var ankommet an
pakke med indhold: Tøj, og
om han ville komme derud
og fortolde den. Han kunne
ikke regne ud, hvem der
sendte ham tøj, som skulle
fortoldes, og selvom det var
an tur på en 3 mil med hest
og vogn, så drog hen derud.
Pakken blev hentet frem,
den blev åbnet, og den lugtede ikke helt frisk, for som
sagt havde det ikke været
helt tørt, da vi pakkede det.
Indholdet så i det hele taget
så miserabelt ud, at far ikke
villa betale den told, som
blev forlangt, hvorfor vort
tøj blev smidt hen mellem
andet kassabelt. Far morede
sig over den told-tur, men
Mor blev henrykt, da han
kom hjem og fortalte hende
om ekspeditionens forløb, for
hun havde indtil da ikke fået
eet livstegn fra os, siden vi

var draget hjemmefra - dertil
havde vore oplevelser været
for mange, og det var ikke
faldet os ind, at hun kunne
være urolig for os.
Op ad dagen startede vi fra
Rendsborg ad Altona og
Hamborg til. Særlig Martin
var interesseret i at se det
holstenske landbrug og marsken, så han gjorde sig ærinder ind i de holstenske gårde
for at se deres indretning, se
besætningerne og veksle ord
med beboerne, hvad der ikke
var så lige til, for det var jo
Plat-Tysk. Henimod aften
nåede vi Hamborg, og jeg
erindrer, at vi var lidt betaget af den - syntes vi - stærke
trafik i de gader, vi cyklede
igennem. Men vi fortsatte
dog ind til Hamborgs hovedbanegård, i hvis nærhed vi
let fandt os et logi i et af de
mange hoteller, som lå i området ved den.
Martin var meget interesseret i at se denne levende handels- og skibsfartsby - han

havde ikke før været i Hamborg. Ikke mindst interesserede det ham at se de mange
heste, som dengang blev
anvendt i byens trafik. Han
iagttog nøje, hvad det var for
heste, der blev anvendt, for
han vidste at mange af de
heste, som blev anvendt der,
blev indkøbt i Danmark. Men
vi gav os dog også tid til at
bese byens seværdigheder og
ikke mindst havnen og livet
ved og i den. Endnu dengang
var der masser af sejlskibe både 3- og 4-mastede, og det
imponerede os at se at i nogle
af de lange bassiner lå disse
mægtige skibe langs begge
bassinets kajer i fortsættelse
af hinanden, hvad der bevirkede, at når vi så ind i et sådant bassin fra den ene ende,
så dannede skibenes mægtig
høje master det billede, at vi
så ind i en skov af høje, slanke træer.
Efter nogle dages ophold cyklede vi så videre ad Bremen
til. Det gik 1et ud over det
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flade land, men vi standsede
hyppigt, for Martin skulle
jo se de mange smukke Oldenburg-heste, som gik løse i
indhegningerne, og vi skulle
også kikke ind i nogle af de
smukke gamle bondehjem,
som fandtes her, og som i
mange tilfælde var ganske
uforandrede fra fortiden.
Adskillige steder var husets
stuer indrettet i gavlen af den
længe, hvori lade, lo og stald
fandtes, og adgangen til stuerne fra vejen skete adskillige steder gennem stalden.
Mod aften kørte vi ind i Bremen. Livet i denne gamle
Hansestad kunne naturligvis
ikke imponere os, som lige
kom fra storstaden Hamborg. Om aftenen var vi i
Rådhuskælderen og nød en
forfriskning, og vi var begge
betaget af den særlige atmosfære, som herskede i de
mægtige, gamle kælderlokaler. Snart startede vi mod den
hollandske grænse. Vi passerede den henimod aften,

og vor hensigt havde været
at finde et logi på strækningen til Zuidersøen. Imidlertid fandt vi, at det enkelte
gæstgiveri, vi kom til, så så
lidet tiltalende ud, at vi ikke
kunne bekvemme os til at slå
os ned der. Vi drog videre og
ventede jo at finde et bedre,
men da vi forhørte os hos
vejfarende om, hvor et sådant
fandtes, blev vi klar over, at
der var ret langt dertil. Da vi
var noget udkørte den aften,
og da det var den skønneste sommernat, bestemte vi
os til at tilbringe den under
åben himmel. Og det fik vi
ikke grund til at fortryde, for
luften var så stille og lun, at
den føltes helt vidunderlig,
og det blev så tidligt lyst, at
der blev god lejlighed til at
bese landskabet, hvor vi befandt os. Og der var nok at se
på, ikke mindst for Martin,
som blev helt duperet af de
afgrøder, som stod på markerne der, ganske særlig af
de hvedeafgrøder, som stod
der, med aks langt større end
dem, han før havde set - og
nogle kløverafgrøder langt
tættere og med meget større
blade, end det, han var vænnet til at se.
Efterhånden begyndte vi at
længes efter morgenmaden,
for vi havde jo ikke fået nogen aftensmad. Vi så på uret,
det var snart 5, så vi mente,
at vi om en timestid måtte
kunne banke dem op i den
nærmeste kro. Men der blev
vi pudset, for det viste sig,
at vi det forudgående døgn
var passeret tidsgrænsen, så
klokken her, hvor vi nu befandt os, var 1 time senere
end vore ure. Altså måtte vi
vente endnu 1 time på morgenmaden. Omsider fik vi
den dog og startede så efter
at nå Zuidersøen. Den nåede
vi noget nord på, hvor den
var ret smal. Derfra kom vi
med en færge over på den
modsatte - d.v.s. den vestlige
- side og drog så ad Amsterdam til.
(Fortsættes i næste nr.)
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Vi designer tryksager og hjemmesider!
Kontakt os gerne for uforpligtende tilbud!
Tlf. 40162815 · www.helnaeshus.dk

Det vil i år være muligt at nyde
julefrokosten på

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

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

11

12

HELNÆSPOSTEN

DECEMBER 2006

Fra malkepige til pensionist
En livsrejse fra Isted til
Helnæs
LIVSERINDRINGER
Af Ilse Kürstain

Det er godt nok på et sent
tidspunkt i mit liv, at jeg flyttede fra min hjemstavn over
til Helnæs, men jeg har ikke
fortrudt det, ikke endnu da.
Mon det overhovedet kan
ske? Jeg tror det ikke, så skulle helnæsboerne da ændre sig
gevaldigt. Landskabet vil altid være den samme smukke
natur med højt til himmelen,
især stjernehimmelen. Og
så kan jeg jo se til Sønderjylland, som altid har været
stødpude mellem dansk og
tysk kultur, men nu, ved en
fornuftig indsats fra begge
sider, kan samarbejde. Det er
nok en 35 år siden at jeg kom
til Helnæs første gang fordi
vi skulle besøge vores ven i
Brydegård, men min mand
kunne ikke huske, hvor vi
skulle dreje ind, og kørte så
ligeud og vi kom til Helnæs.
Så har jeg kun været her for
at gå oppe ved fyrtårnet og se
ud over Lillebælt, og få fortalt lidt historie med stensætningerne og handelsvejen, og
slaget ved Øksnebjerg.
Tre gange på Højskole
Men da min ældste søn anbefalede mig at tage på højskole for måske at lære at
male ikoner, fandt jeg hurtigt
ud af, at her var godt at være.
Tre gange tog jeg på højskole, klimaet passede mig

Motiver fra Isted
godt, der var en god stemning personalet imellem, og
jeg savnede ikke mit hjem,
og de fleste af mine venner
var der ikke mere, mange
boede også nord for grænsen
efter pensioneringen, mange
er døde.
Og nu er jeg her og er glad
for, at der var en bolig, jeg
kunne være tilfreds med. Livet er ikke så forskelligt fra
det, som jeg havde der, hvor
jeg kom fra. Der er mange
kulturelle tilbud her, så man
savner ikke noget. Tiden er
fyldt ud, hvis man også skal
passe hus og have samt skrive
breve, ringe til venner, læse
en bog og avisen, gå en tur,
sylte, vaske og stryge, gå til
petanque og også passe sin
middagssøvn – den er meget
vigtig.
Malkepige som 14-årig
Da jeg som fjortenårig kom
i pligtår - det blev krævet
- var det hos min farfars
krigskammerat fra første
verdenskrig, blev jeg ret hurtig malkepige. Op kl. 5:30
og af sted til engene ved Vedelspang eller også mod vest
i nærheden af Isted. Med mig

havde jeg en ukrainerpige og
et polsk ægtepar, som havde
deres lille barnebarn med.
Jeg havde ansvaret for at det
gik godt, at køerne blev malket ordentlig, og at mælken
kom på mejeriet, samt at jeg
fik skummet mælk med tilbage til grisene. Så jeg lærte
hurtigt at udnytte min middagspause på en time, hvor
der skulle spises, vaskes op,
ryddes op i køkkenet og så
sove til middag. Jeg fik sovet
rigtig godt på en kvarter, og
det kan jeg stadigvæk, også
uden at være tidligt ude til
malkning. Vi havde ingen
malkemaskine, men det var
der derimod på den gård hvor
jeg blev husholdningselev,
men der behøvede jeg ikke at
malke Det tog en svejtser sig
af. Middagspausen var også
lidt længere, og husholdningen anderledes tilrettelagt.
Hjælpsomheden mellem
mennesker
Livet var ellers lige som på
Helnæs, hvad menneskene
imellem angår. Man hjalp
hinanden, tog del i glæder og
sorger, hjalp i høsten, hjalp
de syge, og kom med bar-

selspotte til den unge mor. Så
hver gang, jeg kommer over
Bo Bakkerne føler jeg mig
hjemme, og jeg glæder mig
over alle de gæs og svaner,
nød at der er så meget vand
omkring, og Maden med
alle de forskellige planter,
der sætter kulør på engene,
og nu rådyrene, som går ud
i roemarken foran mine vinduer, det er bare skønt, og så
længe de fårene lader mine
roser og latyrus i fred. Jo, jeg
synes om livet på Helnæs og
jeg blev også så venligt modtaget, det varmede, men jeg
lærte allerede fra mine højskoleophold Helnæsboerne
at kende, for vi elever var
jo med i Forsamlingshuset
nogle gange. Det var ikke
noget fremmed sted, jeg kom
hen til. Så gik jeg også i de
forskellige gallerier og til
juleudstillingerne, der traf
jeg også på helnæsboere og
mærkede den venlige tone,
der kendetegner stedet. Ikoner fik jeg ikke malet, om
jeg kommer til det, er nok et
spørgsmål.
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Ved Anne Hansen

Den heldige vinder af
billetter til en oplevelse
i Tobaksgården i Assens i december måned
er Steffanie Rasmussen
Stævnevej 14, Helnæs.

Årets juleteater
Her ses halvdelen af den børneflok, som flittigt øver på
årets juleteater. Der var desværre mandefald, da fotografen kom forbi, så ikke alle
kom på billedet.
Stykket hedder: ”De vise
mænd fra Østerland” og skal
opføres den 9. dec. i Forsamlingshuset.
Der er gjort en hel del ud af
udklædningen, så det bliver
en opgave at genkende aktørerne.

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 DECEMBER Redaktion Helle Blume Andresen tlf. 6373 7009
Gudstjenester
3/12 kl. 9.30
10/12 kl. 11.00
17/12 kl. 17.30
(Julekoncert)
24/12 kl. 15.00
25/12 kl. 11.00
26/12 kl. 9.30
31/12 – ingen gudstjeneste
Petanque
Hver tirsdag kl. 18.00 til vejret stopper os

Torsdagsklubben
7. dec. julehygge med Anders Lundbæk Rasmussen
som oplæser.
Alle er velkomne!

Husk tilmelding SENEST
3 dage før arrangementet til
Jørgen Storm 64 77 18 29 eller Peter Hansen 64 77 18 70.

Advent på Helnæs
17. dec. – se annoncen
Juletræsfest i
forsamlingshuset
Lørdag den 9. december kl.
14 og kl. 18.

HELNÆS KRO
Søndag åbent 11– 21
Kroen tilbyder juleplatte, æbleskiver og gløg, samt åbent for á
la carte. Reserver venligst på
64 77 13 41
HELNÆS MØLLE
Julebuk, slå munk og andre nye
og gamle og udendørslege for
børn og voksne kl. 11 og 13.
Juleamatør Show kl. 15. Sang,
og underholdning. Lokale børn
og voksne vil optræde. I den
samiske gamme er der bål og
julemanden fortæller historier.
Julecafe samt varm suppe over bål.

01 Vildnis
02 Maleriudstilling
Axel Thuesen
07 Pierre Dørges
	New Jungle Orchestra
		
09 Helårsnisserne
– der gik ud af
glemmebogen.
15 Sko & Torp

Galleri
Helnæs Gl. Præstegård
Udstilling af KAOTISKE
BILLEDER med maleren
LORENZO.
Åben hver lør.-søn. kl. 12-17.

HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD
Udstillingen af collager og grafik.
NO”STALD”GI
I Den Gamle Stald er der salg af
tøj til hele familien.
Brugskunst, lys og julepynt. Vi
serverer kaffe og julegodter.

Lokalhistorisk Arkiv
Helnæs Lokalhistoriske arkiv holder åben 1. lørdag i
hver måned kl. 9.30-11.30.
Ølsmagning
Der er ølsmagning den
7.12.06 kl. 19.30 hvor Annelise vil lave æggekage.

ADVENT
PÅ HELNÆS

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:
www.tobaksgaarden.dk

DEN GAMLE SMEDIE
Salg af juledekorationer.
HØJSKOLEN PÅ HELNÆS
Elevudstilling. Kom og få en snak
med højskoleeleverne
MEJERIET (åbent 12-17)
Her finder du masser af billige
småting! Vinkælder med gode
Løgismose-vine. Kl. 16.00 et kort
musikalsk indslag.
HELNÆS ANTIK
Gamle ting og sager i alle prislag
– og hestene er på gårdspladsen
som sædvanlig.
QUILTEPIGERNE – DEN
GAMLE FISKEFORRETNING
Quiltepigerne holder julestue
med en masse nisser og juleting.
HELNÆS CAMPING
Julehygge i butikken. Pilefletning
hvor børnene gratis kan flette
uldsnore eller male en udendørs
kravlenisse. Salg af pølser fra
grillen, pizzaer samt varm suppe,
kakao, kaffe og kage m.m.

Jil Indramning
v/Jan Lund

GALLERI HG – Gammelgaard
Maleriudstilling – Gratis servering af julegløgg og æbleskiver.
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

NISSER OVERALT
Hjemmelavede nisser sælges fra
Stævnevej 10
HELNÆS
KUNST & HÅNDVÆRK / CAFÉ
Kunst, kunsthåndværk, uldjakker
og julepynt. I caféen serveres
varme drikke og tærte.
HELNÆS KIRKE
Julekoncert kl. 17.30
Gospel Koret: Joyful Voice,
Odense. Efterfølgende samvær
i forsamlingshuset, hvor der
serveres suppe og drikkevarer.
Pris for hele arr. 25,- kr.
CALLEs JULEBUS
Sponsoreret af H.C.Busser i
Haarby. Fri befordring.
Assens – Helnæs – Assens

FORENINGER
Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Helnæs Byvej 33
Tlf. 6477 1595
Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Borgerhuset
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19
Tlf. 6477 1397
Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Helnæs Forsamlingshus
Fdm. Janus Storm
Lindhovedvej 29
Tlf. 6477 1882
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6613 2487
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Lone Rasmussen
Stævnevej 14
Tlf. 6474 2574
Helnæs Jagtforening
Fmd. Jørgen Storm
Lindhovedvej 20
Tlf. 6477 1829
Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Bøgeskovvej 16
Tlf. 6477 1307
Skolekredsen
Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252,
5300 Kerteminde
Tlf. 6532 1275
Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Kirsten Broberg
Fåborgvej 41,
5610 Assens
Tlf. 6474 4170
I/S Maen
Fmd. Finn Hemmingsen
Stævnevej 23
Tlf. 6477 1329
Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Stævnevej 2
Tlf. 6477 1501
Vandværket
Fmd. Preben Jensen
Helnæs Byvej 7
Tlf. 6477 1306
Menighedsrådet
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19,
Tlf. 6477 1397
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 6477 1020
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KØB & SALG
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

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

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
Babybadekar med stativ
Paen og velholdt babybadekar med stativ, der kan klappes sammen. Og stol til at
saette fast i badekaret til den
lille baby.
Slut med ondt i ryggen, da
man bader i stahojde og nemt
at holde baby, da den ligger
godt og behageligt i stolen.
Kan afhentes gratis.
Lone Schramm,
Lindhovedvej 18, tlf
64771506
Rengøringshjælp søges
2 gange om ugen.
Ane Kirstine Jensen
Helnæshus
Strandbakken 57,
Tlf. 6477 1370
Transportbur
til stor hund med diverse
halsbånd sælges
Hroar Gomsrud
Stævnevej 15,
Tlf. 2448 6096

www.helnaesposten.dk

Kirkebil
Vi efterlyser nogen der i enkelte tilfælde vil vil hente og
bringe ældre til og fra kirken.
Henvendelse til
Bodil Storm
tlf. 64 77 13 97
Kursus i
digital fotografering
Der afholdes kursus i digitalfotografering i Helnæs Borgerhus lørdag den. 20. januar
kl. 10.
Hvis nogen har lyst til at deltage ring til tlf. 6373 7009
Eller send en mail til
helleblume@mail.tdcadsl.dk
Pris 50 kr.
Helle Blume Andresen
7 personers hjørnesofa
samt lænestol i gulblomstret
stof. Fanstastisk siddekomfort. Sælges billigt.
Inger Lund
Helnæs Byvej 69
Tlf. 2927 0575

Assens
Vinduespolering
v/EbbeVesterdal

Torø Husevej 37,
5610 Assens
Tlf. 64 71 17 02
Mobil 40 29 15 71

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

Aut. El-installatør

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

Banereservation

64 71 57 07

Mandag - onsdag 14 - 22 Torsdag 10 - 23
Fredag og lørdag 10 - 24 Søndag 10 - 21
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HP+
RODGIVNING
Ved Forsamlingshusets generalforsamling blev istandsættelsen af Forsamlingshuset igen i år drøftet. Det
blev besluttet at nedsætte
et nyt hurtigt arbejdende
udvalg, således at drøftelserne kan fortsætte med
uformindsket styrke til næste års generalforsamling.

RATIONALISERING
For at rationalisere arbejdsgangen i den nye
Storkommune dannes der
nu nye råd, nævn og udvalg. I flæng skal nævnes:
Helnæs Landdistriksråd
(HLR) og Helnæs Udvik-

Månedens tegning

lingsnævn (HUV) Helnæs
Rådgivningsudvalg (HRU)
samt Rådet for Kommunal
Samkøring (RfKS). Det er
en stor dag for Helnæs,
udtaler chefen for det
kommunale landdistriksudviklingsråd A. Knudsen
på en landdistriksmøde i
Snave Forsamlingshus.
Kultur
Der fremkommer stadig
forslag til ændring af Forsamlingshuset: Scenen
bør udviddes således, at
der kan opføres dilettantforestillinger under medvirken af Det kgl. Kapel.
”Der skal tænkes stort”,
udtaler bestyrelsens rådgivningsudvalg samstemmende.

Tilfreds Helnæsboer på vej hjem fra bankospil

Nu er det alvor

Nu er det alvor, skriver Arbejdsgruppen for ØNET til
Helnæs i en omdelt folder.
Der mangler stadig ca. 12
tilmeldinger. Arbejdsgruppen er ikke sikker på, at alle
har set tilmeldingsfristen
eller fuldt ud har forstået,
at det er nødvendig med tilmeldinger, for at få projektet
skudt i gang. Arbejdsgrup-

pen håber at de sidste snart
vil komme ud af busken for
at gøre brug af tilbudet. Tilslutningen koster 2.800 kr.
forbruget 150kr. pr. måned
for 2/0,5Mbit.
Tilmelding til Hanne Jensen
på tlf. 64 77 16 28 eller 28 47
88 98

