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Folketingsvalget den  
13. november viste samme 
tendens i vælgerbevægelserne 
som ved landsresultatet. 
Til- og fra flytning har ikke 
betydet større ændringer i 
partitilhørsforhold gennem de 
seneste fire valg på Helnæs

VALGANALYSE
Af Otto Arp   

Folketingsvalget 2007 på 
Helnæs viste et klart fler-
tal for den siddende VK 
regering og dets støtteparti 
Dansk Folkeparti. Hele 63% 

Stævnevej 21

Lørdag 10-17

vi
vi

@
w

en
tz

la
u

.d
k

T
lf.

 6
47

4 
16

01

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!

Stort VKO flertal  
på Helnæs

▼Fortsættes på side 3

December 2007 2. årgang nr. 12 Løssalg 10,00 kr. 

af vælgerne synes at rege-
ringen har klaret sig godt. 
Såfremt resultatet havde 
været landsresultatet havde 
regeringen ikke haft brug 
for et nordatlantisk man-
dat for at sikre sig de 90 
mandater, der skal til for et 
flertal.  Anders Fogh kunne 
komfortabelt regere videre, 
også selv om Venstre har 
fortsat sin tilbagegang fra 
valget i 2001. Tilbagegan-
gen for Venstre, som den 
ses overalt i landet, betyder 
dog ikke at Venstre har mi-

stet sin førerposition. Ven-
stre er stadig langt det stør-
ste parti på Helnæs. 
For de radikale blev val-
get noget nær en katastrofe 
– også på Helnæs, hvor man 
måtte vinke farvel til næsten 
halvdelen af de mange stem-
mer partiet fik ved valget i 
2005. Hvad der kom let gik 
let. Mest naturligt var det vel 
at de radikale stemmer var 
gået til udbryderpartiet Ny 
Alliance, men det var ikke til-
fældet. Det ser ud til at stem-
merne – også på Helnæs – er 

gået til SF som ved dette valg 
fordoblede sit stemmetal. 
Socialdemokratiet, opnåede 
19% af stemmerne på Hel-
næs. Partiet har faktisk klaret 
sig noget bedre end partiet 
har på landsplan, hvor partiet 
fik det dårligste valg siden 
1907. Liste A er gået 3% frem 
i forhold til valget 2005. Men 
socialdemokratiet er stadig 
svagt repræsenteret i forhold 
til resultatet på landsplan. 
Kristdemokraterne (tidl. Kri-
steligt Folkeparti) har over-
hovedet ingen tilslutning på 
Helnæs, hvilket partiet ikke 
har haft ved de sidste tre valg. 
Sammenblandingen mellem 
politik og kristendom vinder 
øjensynlig ingen tilslutning. 
De konservative står relativt 
stærkt på Helnæs og er som på 
landsplan gået lidt frem. Der 
var mulighed for at stemme 
på partiets leder Bent Bendt-
sen, men han var i sandhed 
ingen stemmesluger, kun en 
enkelt har valgt at stemme 
personligt på Bentsen. 
Dansk Folkeparti står sta-
dig stærkt på Helnæs, hvor 
godt 15% af vælgerne støt-
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LEDER

Redaktionelle ændringer ved 
årsskiftet og tak
Vi tillader os endnu engang at beskæftige os med HelnæsPo-
stens egne anliggender, idet der i forbindelse med udgangen 
af året og ved indgangen til HP ś tredje leveår sker ændrin-
ger, som forhåbentlig ikke vil anfægte dette livskraftige or-
gans muligheder for overlevelse. Vor medstifter, og til nytår, 
ansvarshavende redaktør, Otto Arp, har besluttet sig for at 
flytte på den anden side Langør, til Hagenskov. Det vil umid-
delbart ikke få større indflydelse på bladets fremtid, idet Otto 
har lovet fortsat at være med som hidtil. 

Udover at holde øje med og justere den grafiske standard, 
vil Otto fortsat være med i produktionen og vil kunne sende 
Helnæsboerne artikler med indtryk af livet på Helnæs – set 
fra fastlandet. Selvom alt – næsten – bliver ved det gamle, er 
der dog grund til at udtrykke stor tak til Otto for den tid, han 
har siddet ved rorpinden. Hans ledelsesstil er legendarisk, 
meget stil og lidt ledelse, en form, der altid har resulteret 
i, at arbejdet har gledet på umærkelig vis. Hans distraktion 
har dog ofte været en udfordring, som har holdt folk til il-
den. Initiativet til HelnæsPosten, som Otto tog sammen med 
John Rasmussen i efteråret 2005, er blevet godt modtaget. 
Der er grund til at sige tak for gæstfriheden i Præstegården 
og for de mange fornøjelige stunder samarbejdet med Otto 
har givet mange i arbejdet med at producere, færdiggøre og 
distribuere HelnæsPosten. Vi glæder os til det fortsatte sam-
arbejde under andre vilkår. 

En meget stor tak skal også lyde til Ane K. Jensen, Helnæs  
hus Grafisk, som har været så generøs at kreere HelnæsPo-
sten hele det sidste år. Ane har desværre ikke tid til at yde det 
gratis arbejde længere end året ud, hvilket redaktionen må 
se på med stor forståelse. En meget stor tak skal lyde til Ane 
for et stort arbejde. Trods disse radikale ændringer er det 
redaktionen magtpåliggende at understrege, at »avisen skal 
ud« – og vi inviterer endnu engang vore læsere »indefra og 
udefra« til at bidrage med indlæg til almindelig orientering 
og / eller debat. Det er det HelnæsPosten er til for. Glædelig 
jul.  
 

Redaktionel meddelelse

Vi beder vore læsere, abonnenter og annoncører om und-
skyldning for at være forsinkede de sidste mange måneder 
med udgivelsen af HelnæsPosten. Vi har besluttet, at vi for 
fremtiden vil udkomme den 1. torsdag i måneden, hvilket 
har været virkeligheden i længere tid.  
 red.

H E L N Æ S H U S Grafisk
Vi designer tryksager og hjemmesider! 
Kontakt os gerne for uforpligtende tilbud!

      Tlf. 63 610061 · www.helnaeshus.dk
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Pastorens klumme
Den handler naturligvis om advent og om de forventninger, i mange 
retninger, der er julens særkende, læs klummen.
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Gammeldags vælgermøde på Højskolen
Det er ingen reportage, men et stemningsbillede og en venlig 
markering af politikernes særpræg, deres menneskelige sider 
i situationen. En afbildning af en stemning, en hed og hyggelig 
oplevelse. Og med mening.
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Om kite-surfere
Sport og natur er sammenhørende begreber i dag. Jo vildere jo 
bedre i sporten, men hvad så med naturen? Kite – surferne er 
meget opmærksomme på dilemmaet, men er det nok?. Agtpå-
givenhed og hensyn er nøgleordene i artiklen.
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Bonden på Søgaard
Om Niels Larsen Hansen. De to forfattere har fundet et fællesskab 
i at se tilbage på deres rødder. Den ene har den direkte linje til 
oprindelsen i gården, den anden har været gennem mange omveje 
fra samme udgangspunkt. En spændende slægtshistorie.
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Tarteletten – der gik i selvsving
En munter episode, som på kort tid tog fart og skabte en forbind-
else mellem Bogforum i København og Helnæs Forsamlingshus. En 
ny forening om tartelettens fortræffeligheder er under dannelse.
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Om HP+ 
Redaktionen har fundet det nødvendigt, modstræbende, at give en 
læsevejledning til HP+, idet vi har forstået, at der kan være et be-
hov. Det understreges, at livet skal være andet end bekymringer 
og stress, glæden og smilet må vinde til sidst. Læs den informative 
artikel. 
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Og alt det andet
Om forsamlingshuset, den uendelige telefon-følgeton, fibernet, 
børnesiden. Om jul på Helnæs, ikke at forglemme landsbyplangrup-
pernes arbejde. Og andet stof til de mørke aftener.
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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen

Advent

Adventstiden er præget af 
forventning. Det mærker 
ethvert barn op til jul. Ordet 
advent kommer af det  
latinske Adventus, der  
betyder »ankomst« Og  
den ventede ankomst er  
den nedkomst som julen 
handler om

Adventstiden handler om for-
ventning. Og det kender alle 
til. For alle mennesker er født 
med forventninger til livet. 
Vi begynder alle livet med håb og tro på, at livet vil lykkes 
for os. Forventning er nærmest noget medfødt. »Hvor der er 
liv er der håb«, lyder et ordsprog. »Hvor der er liv, er der for-
ventning«, kunne man også sige. Og forventning kan overleve 
selv de mest umulige steder. Selv hos mennesker, hvis liv er 
lagt øde. Eller hos mennesker, som står på gravens rand, kan 
der være håb – forventning – at finde. En forventning, der kan 
være ligeså stærk som forventningen hos et lille barn.
Det er også sådan, at forventning smitter. Det er oplivende at 
møde forventningsfulde mennesker. Ligesom det er nedslåen-
de at møde et menneske helt uden forventninger. Og vi møder 
af og til mennesker der på grund af skuffelser og nederlag er 
holdt op med at nære forventninger til tilværelsen. Og så er 
det som om verden for dem er blevet farveløs. Det hele er gråt 
i gråt. At miste enhver forventning til livet er på en måde al-
lerede, at være død midt i livet. Alligevel kan forventningens 
styrke også vise sig hér. For selv mennesker, der gennem livets 
erfaringer er nået frem til, at livet er meningsløst og ligegyl-
digt, og ikke værd at stille forventninger til, de giver alligevel 
ikke frivilligt denne erfaring videre til deres børn. Ingen vil 
frivilligt tage forventningen fra et barn. Og måske ligger der 
i det en indrømmelse af, at der alligevel er mere sandhed i 
barnets forventning end i den voksnes opgivelse.
Forventning kan også blive en flugt væk fra livet, en flugt ind 
i fremtiden. Sådan at vi udsætter livet til i morgen, og tænker 
når det ene eller det andet er overstået, så skal vi leve. Efter ek-
samen. Når huset er betalt. Når vi går på efterløn. Så får vi tid, 
og så skal vi til at leve. Og så slår vi tiden ihjel indtil da…
Den forventning, der flygter fra livet, ind i fremtiden kan også 
blive til religion. Så det jordiske liv anses for at være foreløbigt 
og betydningsløst. Det virkelige liv er efter den jordiske tilvæ-
relse – i himlen. Så verden vendes ryggen. Men adventstidens 
forventning er ikke en længsel efter at komme bort fra denne 
jord. Det er præcis det modsatte som er tilfældet. Advents-
tidens forventning, er forventning om Guds riges komme til 
denne jord med retfærdighed, fred og glæde – i det liv som 
vi lever nu. Adventstid er forventning om julens komme. Og 
julens budskab handler ikke om verdensflugt og verdensforsa-
gelse, men om at Guds søn kom til verden. 
Advent betyder forventning om, at der kan ske nyt i vores liv og 
i verdens liv. Men advent betyder først og fremmest, at det afgø-
rende nye allerede er sket. Da Gud selv kom til os i skikkelse af 
et lille spædbarn – med sin barmhjertighed og sin fred.

Stort VKO flertal på Helnæs – fortsat fra forsiden

ter partiet. Meget tyder på, 
at partiet med Pia Kjærsgård 
i spidsen formår at fastholde 
og udbygge sin position. 
Enhedslisten har ikke stor 
tilslutning, kun tre stemmer 
blev det til denne gang. 
Heller ikke på Helnæs lyk-
kedes det for Ny Alliance 
at slå igennem. Vælgerne 
havde endda mulighed for 
at stemme på den kendte er-
hvervsmand Lars Kolind, der 
var opstillet på Fyn som en af 
partiets spidskandidater. Men 
partiet fik kun sølle 4 stem-
mer, også selv om Lars Ko-

lind, der havde foreslået 40% 
flad skat på Fyn,  deltog i det 
store vælgermøde på Højskole 
(se artiklen på side 4-5). 

De personlige stemmer

Britta Schall Holberg, der 
genopstillede for venstre, 
blev topscorer med godt 10% 
af de afgivne stemmer. Hun 
genindtager sin plads i Fol-
ketinget, men blev dog ikke 
denne gang minister. 

2. pladsen deles af Erling 
Bonnesen (Venstre) og Kri-
stian Thulesen Dahl (Dansk 
Folkeparti) hver med 7,6% af 
de afgivne stemmer. Begge 
blev valgt til Folketinget. 
Stemmeprocenten blev re-
kordhøj på Helnæs 94,8% af 
de stemmeberettigede afgav 
deres stemme. Kun Bågø var 
højere i Assenskredsen nem-
lig 100%. 
Det er interessant at iagttage 
at Helnæs stort det ikke ad-
skiller sig fra tendenserne i 
det øvrige land: Tilbagegang 
for Venstre og de radikale, 

status quo for konservative 
og socialdemokraterne, kraf-
tig fremgang for Socialistisk 
Folkeparti, der modsvares 
af de Radikales tilbagegang.  
Helnæs adskiller sig kun 
væsentligt fra landsgennem-
snittet ved at partiet Venstre 
er markant det største parti. 
Det ser således ikke ud til at 
tilflytningen til Helnæs i de 
seneste 6 år har ændret afgø-
rende på stemmefordelingen.

 

Figuren viser patiernes tilslutning på Helnæs ved de seneste 4 valg
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Gammeldags vælgermøde  
på højskolen – et  
stemningsbillede med indtryk

POLITISK ESSAY
af Poul Dreisler 

Det er nu fortid, vælgermødet 
på Højskolen på Helnæs. Der 
er vel ikke noget som kan være 
så meget fortid, som et afholdt 
vælgermøde. Med alt hvad 
der siden er sket. Valget, rege-
ringsdannelsen og åbningsde-
batten gør et vælgermøde til en 
fjern fortid. Ikke desto mindre 
er der grund til at fastholde 
det. Om ikke for andet så for 
at minde os om, at politikere 
er mennesker af kød og blod 
og ikke bare nogle skygger, 
der lynhurtigt passerer forbi et 
TV-kamera. Det er også værd 
at holde fast i, idet det kan til-
trække mange mennesker, der 
for nogles vedkommende kan 
komme af med deres aggres-
sioner mod samfund, skolelæ-
rere, andre offentlige ansatte 
og indvandrere eller få deres 
perfidi fyret af mod den eller 
de politikere, de ikke bryder 
sig om. Nogle kommer også 
for at få noget at vide og svar 
på spørgsmål, der ligger dem 
på sinde. Og resten får en aften 
ud af det.

Et traditionsrigt sted

Højskolemødet er blevet en 
tradition på den måde, at 
det forventes, at koryfæerne 
møder op ved dette sidste 
stør re vælgermøde. Dog 
kan et TV komme i vejen, 
så sendes nr. 2. Det var til-
fældet for Socialdemokratiet 
og Dansk Folkeparti, som 
ellers skulle have sendt hhv. 
Carsten Hansen og Christian 
Thulesen Dahl, ligesom det 
også er hændt at Niels Hel-
veg Petersen har været der 
for Det Radikale Venstre. 
Det nye partis koryfæ, Lars 
Kolind, mødte frem og det 
blev det hele ikke kedeligere 
af. Forsanger og ordstyrer 
var forstander Chr. Kjær, der 

også påtog sig tidtagerens 
rolle. Og så gik det løs for de 
7 kandidater, der skulle vej-
lede de over 130 fremmødte i 
den tætpakkede og efterhån-
den godt varme foredragssal, 
hvor man skulle stemme.  

Hvad sagde de?

Det kan i dag være næsten 
ligegyldigt. De kan sikkert 
ikke huske det selv, men på 
den korte tid, det blev til, 
indledte den radikale Mor-
ten Kirk Jensen i en ånd, 
der næsten afspejlede hans 
partis placering i menings-
målingerne og det forekom, 
at han næsten havde taget 
forskud på sit partis resul-
tat.  Det morsomste og bed-
ste indslag var dog Lars 
Kolind. Morsomt, idet man 
sjældent har hørt og set så 
meget »bambi på isen« som 
ved hans politiske entré og 
her. Han indledte med at af-
lægge en spejdered: » jeg vil 
aldrig rakke andre ned, jeg 
siger, hvad jeg mener og jeg 
spørger, hvis der er noget, 
jeg ikke ved«. Det sidste har 
han sikkert glemt adskil-
lige gange. Hans tale var en 
lang kritik af den siddende, 
uduelige regering, der ikke 
forstod sig på management, 
og det hele konkluderedes i 
en støtte til samme regerings 
fortsættelse. Det bedste var 
så, at hans optræden på den 
politiske arena må have gi-
vet folk respekt for de andre 
politikere bl.a. alle, der var 
med i panelet for at have en 
holdning og et sted at place-

Valgmøde på høKORT NYT

Møde med TDC  
10. januar 2008 kl. 19.30  
i Forsamlingshuset
Det er nu lykkedes at få ar-
rangeret et møde med to 
personer fra TDC torsdag 
den 10. januar kl. 19.30 i 
Forsamlingshuset. Dagsor-
denen, der er aftalt, holder 
sig konkret til udvidelsen 
af teknikskabet (Snave 2) 
og de ydelser, det vil kunne 
levere. De to TDC-folk har 
ikke mandat eller viden til at 
svare på hverken den fortid, 
som vi har beskæftiget os 
meget med eller den fremtid, 
der kunne ligge i fibernet-
tet. Derfor er dagsordenen, 
at mødet vil være en gen-
nemgang af den tekniske 
struktur vedrørende sam-
menhængen mellem Snave 
Central og den fremskudte 
central (teknikhuset Snave 
2). Det primære vil herefter 
være at høre om tilslutning 
til de 144 positioner og om 
hvilke muligheder man har 
for at modtage bredbånd 

(ADSL), under hvilke vilkår 
og til hvilke hastigheder og 
til hvilke priser. Det er na-
turligvis forventeligt, at når 
man nu sætter muligheden 
op, så skal så mange som 
muligt benytte sig af den.  
Mødet vil også omfatte som-
merhusboerne, idet nogle af 
dem i lige så høj grad som 
fastboende har været interes-
seret i bredbånd. 

Husk allerede nu 
Der er allerede mulighed at 
melde sig på efter uge 50, 
når teknikhuset er udvidet. 
Ring til TDC og få ADSL 
efter uge 50. Mødet i for-
samlingshuset den 10. januar 
er en samtale med TDC om 
forholdene på Helnæs og om 
de muligheder, der nu bliver 
stillet til rådighed. Mødet i 
forsamlingshuset er arran-
geret i et samarbejde mellem 
HelnæsPosten/Poul Dreisler, 
Ø-netgruppen/Hanne Jensen 
og Beboerforeningen. 

pd

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
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re den. Den unge kvinde fra 
Socialdemokraterne, Julie 
Skovsby, var, som 28 årig, så 
heldig, at hun var den eneste 
kvinde opstillet af A på Fyn. 
Hun fik så mange stemmer, 
at hun vandt sig en plads på 
tinge. Kvindelig ungdom-
melighed har visse fortrin. 
Den konservative kandidat 
havde taget den socialdemo-
kratiske borgmesters slogan 
for Assens, ”mulighedernes 
land,« til sig, med tilføjelsen, 
at han så var »mulighedernes 
mand.«  Dette til trods, blev 
han ikke valgt ind, men hans 
indflydelse har givetvis væ-
ret stor, idet statsministerens 
åbningsreplik i åbningsde-
batten var, »Danmark, mu-
lighedernes land…«  sikkert 
et krav fra regeringspartneren 
om at gentage de konserva-
tives andel af  regerings-
grundlaget. Dansk Folkepar-
ti havde sendt en mand, der 
kunne sit stof. Præsenterede 
sig som arbejdsmand og alt 
muligt andet, forstod man, 
og han brugte sin fritid til 
at hjælpe ældre med at klage 
over de kommunale ydelser, 
de får for lidt af. En god tak-
tik, som der nok er en del 
stemmer i, men ikke nok til 
at han blev valgt. 

Britta og Rita 

Så var det blevet vores nabo, 
Brittas, tur. Hun stillede om-
gående det retoriske spørgs-
mål. Hvem tør I betro ledel-
sen af dette land? Hun havde 
en fiks folder med, som viser 
hende på forsiden som en 

øjskolen
frisk vestenvinds gennem-
sust kvinde med en lille hund 
i favnen og ikke mindst, hvad 
der sikkert er indkalkuleret, 
med Helnæs i ryggen. At-
ter et eksempel på, at det er 
umuligt at undgå Helnæs i 
enhver markedsføring. Bag-
siden af folderen og især de 
mange plakater viste et stu-
diebillede. Venstre havde til-
syneladende valgt at få alle 
sine kandidater fotograferet 
i retrostil. Der var noget Rita 
Hayworth over billedet. My-
ten om det røde hår og tem-
peramentet blev bekræftet, 
idet flere tilhørere provoke-
rede med usande beskyldnin-
ger, hvilket fik temperaturen 
til at stige voldsomt. Britta 
sluttede med at gentage sit 
spørgsmål. Hvem tør I betro 
styringen af dette samfund? 
I dag kender vi svaret, hvil-
ket vi aldrig ville have gæt-
tet. Nemlig: Pia Kjærsgård 
og en enkelt færing. Til sidst 
SF. En tjekket kvinde, slank, 
selvstændig virksomhedsejer, 
søn med karriere i forsvaret, 
fra et godt hjem med orden i 
sagerne. Lige nøjagtig bille-
det på en SF ér af i dag. Hun 
sluttede nøjagtigt som den 
radikale indledte. Hun talte 
også som om hun kendte re-
sultatet. 

Efter kaffen

Det er vigtigt at have tid til 
kaffe på en højskole, for så er 
der en anledning til at synge 
en sang mere. Det gjorde vi 
nu ikke denne gang, idet det 
alene var en bedrift at få alle 
på plads og beskænket. Efter 
et par stykker kringle og en 
småkage var det igen tid til 
at udfritte og Christian Kjær, 
der myndigt havde ledet første 
halvleg, viste sig nu at være 
en snedig politisk strateg, idet 
han som ordstyrer, når han 
nu alligevel havde ordet, kom 
med aftenens længste indlæg 
om højskolernes betrængte 
situation. Sådan fik alle sagt 
hvad de ville og en tradition 
havde endnu engang vist sin 
levedygtighed – og højskolen 
sin politiske rummelighed 
– for en aften.

Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.
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Fredelig og alligevel fremad-
rettet generalforsamling i 
Forsamlingshuset med fokus 
på renoveringsarbejdet

FORSAMLINGSHUSET
Af Gerner Bauer 

Der var stor opmærksomhed 
hos de ca 30 fremmødte med-
lemmer da Kirsten Rasmus-
sen gennemgik planerne for 
renoveringen af forsamlings-
huset. Det fremgik af hendes 
gennemgang, at der er stor 
aktivitet i såvel legat – som 
byggeudvalg for at få reno-
veringen sat i gang allerede i 
starten af 2008.

Første omgang

Første del af renoveringsfor-
løbet er, at der i december 
måned indkommer tilbud på 
den ydre del af renoveringen 
og derefter tages beslutning 
om at igangsætte det, der er 
penge til. Det blev understre-
get, at der skal være kvalitet 
i det og at resultatet skal leve 
op til det bevilgede. Kirsten 

Fuld fart på  
renoveringen af 
forsamlingshuset
Rasmussen understregede, at 
tidsforløbet er vigtigt da der jo 
stadig skal være indtægter ved 
udlejning og da der i første 
omgang er tale om den ydre 
del, er vejrliget en afgørende 
faktor. Den ydre del er lige 
fra tag og tagrender, murværk, 
skorsten, vinduer til indgangs-
forholdene. Otto Arps glim-
rende artikel i HelnæsPostens 
juli udgave beskriver dette 
arbejde udførligt .Der er søgt 
en del fonde og det arbejde 
videreføres  idet der inden jul 
sendes yderligere ansøgninger 
af sted og flere i det tidligere 
forår og hun understregede, 
at der ikke bliver sat arbejder 
i gang uden at der er penge til 
det. Der er altså tale om stor 
aktivitet og udover arbejdet 
med den ydre del, er fokus al-
lerede rettet mod den meget 
omtalte akustik i salen. Der 
har været foretaget en akustik-
måling der viste en for ringe 
efterklangstid og der arbejdes 
derfor med at forbedre denne 
ulempe f. eks. med lydabsor-
berende materiale midt i lof-

tet. Til dette arbejde forventes 
det at søge om fondsmidler.

Selve generalforsamlingen

Før gennemgangen af status 
på renoveringen var selve 
generalforsamlingen afviklet 
på fredelig og stille vis. Jens 
Zimmer som en myndig diri-
gent og Janus Storm med en 
kort, men beskrivende beret-
ning om aktiviteterne og 100 
års jubilæet i forsamlingshuset 
samt kassemester Peter Møl-
lers grundige regnskabsaflæg-
gelse fik hurtigt forsamlingen 
til den ventede kaffe og Anne-
lises kringle.Det skal bemær-
kes, at formanden og kassere-
ren nævnte, at det havde været 
et godt år og specielt revyen 
havde givet et godt overskud. 
Startgebyr ved udlejning for 
ikke-medlemmer Der var 
indkommet forslag fra Jørgen 
Storm gående på, at ikke-
medlemmer skal afkræves et 
forlodsgebyr på kr. 200,- sva-
rende til 1 års kontingent ved 
leje af forsamlingshuset og 
med et lejebeløb på i dag kr. 

850,- ligger forsamlingshu-
set stadig i den rigtige ende 
af prisskalaen sammenlignet 
med andre steder. Forslaget 
blev vedtaget med den sidebe-
mærkning, at indgåede aftaler 
naturligvis står ved magt.

Udskiftning i bestyrelsen

Birgitte Arp, som ikke ønske-
de genvalg takkede for 3 års 
spændende arbejde og nyvalgt 
blev Erik Mortensen, kaldet 
Morten, ligesom formanden 
blev genvalgt. Som supple-
ant blev Kirsten Rasmussen 
nyvalgt og som formanden 
nævnte, så skal der nok blive 
brug for alle kræfter inklusiv 
suppleanterne i det kommen-
de arbejde med renoveringen, 
specielt da han selv går på 
barselorlov 30. juni næste år. 
Som afrunding på generalfor-
samlingen blev en stor del af 
de fremmødte til bankospillet 
og der bliver nok en rigtig god 
jul på Lindhovedvej for en en-
kelt deltager som havde rigtigt 
held i spillet –  en spændende 
aften blev det i forsamlingshu-
set. Øens omdrejningspunkt, 
som det så ofte er blevet kaldt, 
går altså nye tider i møde og 
vi kan så alle afvente forårets 
komme og se de første arbej-
der blive sat i gang på og om-
kring det snart 101 årige hus.
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Kan kite-surferne acceptere 
at perioden 1. marts – 15. juli 
bliver på naturens præmisser 
i Helnæsbugten?

SPORT & NATUR
Af Anders Lyng 

I HelnæsPosten nr. 10, rejste 
vi spørgsmålet om konflikten 
mellem naturoplevelse og na-
turudnyttelse.
Årsagen var det stigende an-
tal kitesurfere, der benyttede 
Helnæsbugten –øst for dæm-
ningen – til deres populære 
sport. Jesper Boye Hansen, 
fynske kitere, kommenterer 
spørgsmålet i nr. 11. Han læg-
ger vægt på at kitesurferne i 
højeste grad tager hensyn til 
naturen og at gældende regler 
overholdes. Problemet er dog, 
at der ingen specielle regler er 
for beskyttelse af fuglelivet. I 
politivedtægten er der regler 
for færdsel med speedbåd 

Kite-surfing på Nørrefjord
og surfbræt i det kystnære 
område. Men disse regler er 
til beskyttelse af badende. 
Skov- og Naturstyrelsen på 
Fyn oplyser dog, at der findes 
aftaler indgået mellem bru-
gerne af naturen, der forsøger 
at skabe rammer for et aktivt 
friluftsliv og samtidig drager 
omsorg for naturen. www.
detsydfynskeohav.dk oplyser 
alt hvad der er værd at vide 
om færdsel i det sydfynske 
øhav.

Her kan det læses: 
· At det sydfynske øhav be-

gynder ved Helnæsbugten 
og strækker sig helt over til 
Lundeborg på østsiden

· At det sydfynske øhav er 
udpeget som internationalt 
fuglebeskyttelsesområde

· At Halen ved Helnæsbug-
ten er et specielt følsomt 
område i rugeperioden.

Initiativtagere til materialet 
og til de udarbejdede anbe-
falinger til færdsel i naturen, 
er en bestyrelse med bl.a. po-
litisk repræsentation fra de 
sydfynske kommuner. Sam-
arbejdet er konkretiseret i 
foreningen: Naturturisme I/S

Rugeperioden er sårbar

Naturturisme I/S har på de-
res kort med indtegnede for-

slag til kajakture – også for-
slag til ture i Helnæsbugten. 
Men anbefaler stærkt at ka-
jakturisterne er varsomme i 
perioden 1. marts og frem til 
15. juli. Det anbefales at bru-
gerne i denne periode ikke 
går op på land de steder, hvor 
fuglene ruger på rederne.
På vor henvendelse til Skov- 
og Naturstyrelsen, – Fyn, 
foreslås det at denne periode 
også kan komme til at om-
fatte kitesurferne. Det er så-
ledes ikke blot kitesurferne, 
der kan hjælpe naturen. Også 
de, der på Helnæs benytter 
kajak eller vandrer i Bobak-
kerne, kan ved hensynsfuld 
færden i det sårbare område, 
hjælpe med til at bevare det 
sjældne fugleliv i området.

KORT NYT

Historien om  
Helnæs elforsyning  
– en efterlysning!

Assens Elektricitetsværk A/S 
påbegyndte levering af strøm 
i 1911, men inden da var der 
allerede oprettet værker i 
Aborg og Turup, og et værk 
i Dreslette-Snave var under 
oprettelse.

Assens Elektricitetsværk op-
rettede hurtigt aftaler med 
landdistrikterne, således at de 

KORT NYT

undgik at starte med jævn-
strøm for senere at gå over 
på vekselstrøm. (Alle de små 
lokale værker var med jævn-
strøm).

I 1922 blev man på Helnæs 
enige om at få elektricitet 
herud, men for at få gavn af 
det skulle man have bygget et 
distributionsnet. Man optog 
et 30-årigt lån og byggede 
nettet. På et tidspunkt lavede 
man en aftale med Assens 
Elektricitetsværk A/S, om 
at man vederlagsfrit overlod 
distributionsnettet til Assens 
Elektricitetsværk A/S, mod 
at de leverede strømmen og 
udbyggede ledningsnettet i 
takt med behovet.

Disse oplysninger har vi hørt 
omtale, men vi har ikke kun-
net få dem bekræftet. Hvis 
nogen sidder inde med viden 
herom og måske yderligere 
oplysninger, vil vi meget 
gerne kontaktes.
Jens Zimmer/Niels Ellebæk

Torsdagsklubben
Vi har haft fin underhold-
ning i november måned. 
Den 8. 11. fortalte »Morten« 
meget spændende om sit liv 
og sin færden fra barndom 
i København – forskellige 
arbejdspladser, seminarietid, 
tid som lærer, håndbolddom-
mer, ophold i USA og i Syd-
afrika, og til han flyttede her 
til Helnæs med familien.
Og den 22.11. havde vi besøg 
af 3 personer fra De Torøhu-
se spillemænd med Viggo 
som forsanger. Alle delta-
gere blev i godt humør og 
nynnede med på de dejlige 
melodier. Musikerne havde 
købt nyt udstyr, som blev 
indviet samme dag.
Sidste gang inden jul vil Inge 
Højby spille til sangene og 
der læses en julehistorie.
Efter nytår venter der delta-
gerne nye oplevelser i Tors-
dagsklubben. 
Vel mødt!

ah
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ASSENS

Niels Larsen Hansen – en 
dygtig bonde, et gudfrygtigt 
menneske og en samfunds-
støtte

SLÆGTERS GANG
Af Jens Hansen og Poul Dreisler 

Vi vil fortælle historien om 
en bonde på Helnæs fra en 
periode, hvor blandt andet 
hoveriet og fæstesystemet 
afløstes af selvejet og hvor 
grundlaget for det samfund, 
vi kender i dag, blev lagt. Det 
er historien om en mand, der 
lærte sig at læse og skrive og 
bruge sine færdigheder i sit 
dagligliv, både i arbejdet og 
offentlige hverv. Fortællin-
gen er også en slægtshistorie, 
hvor forfatterne søger tilbage 
til deres rødder og deres fæl-
les tip-tip-oldefar. note 1
Den tid, Niels Larsen Han-
sen levede i, fra 1786 til 
1871, karakteriseres i histo-
riebøgerne note 2 ved over-
skrifter som: Reformperio-
den – en lykkelig tidsalder, 
ulykkesårene, trange tider, 
et lidet fattigt land, det fol-
kelige røre, det mærkvær-
dige år og treårskrigen, 
under juni-grundloven og i 
krigens tegn. En periode, der 
ændrede umådeligt meget 
for det danske samfund, for 
danskerne og ikke mindst 
for bønderne. Denne periode 
omfattede over gangen fra 
enevælden til et begyndende 

Bonden på Søgaard
folkedemokratisk styre. En 
statsbankerot, der forarmede 
handels- og erhvervslivet 
og dermed samfundet. Lan-
dets deltagelse i europæi-
ske krige gjorde Danmarks 
indflydelse som »nordisk 
storstat« betydeligt mindre. 
Tab af landområder, bl.a. 
Norge og Slesvig-Holsten 
gør landet til en lilleputna-
tion. Men også andre udvik-
linger finder sted. De store 
landboreformer sættes iværk 
i slutningen af 1700 – tallet 
og industrialiseringen ta-
ger fart, hvilket naturligvis 
også får betydning for land-
bruget.  Forunderligt er det, 
at i samme perioden blom-
strer kulturlivet i, hvad der 
senere er kaldt den danske 
guldalder. Billederne i Hel-
næs forsamlingshus af B.S. 
Ingeman, N.F.S. Grundtvig, 
Adam Oehlensläger og H.C. 
Andersen er blot en del af 
de kulturpersoner, der var 
samtidige med Niels Larsen 
Hansen. Han levede under 
5 konger, fra den sindssyge 
Christian den 7.til Christian 
den 9. Især Frederik den 7. 
der, som kronprins, var gu-
vernør over Fyn med bopæl 
på Odense Slot blev nærvæ-
rende for Helnæsboerne, idet 
kronen / staten i perioden 
1824 til 1854 ejede Frede-
riksgave (Hagenskov). Fre-
derik, den senere 7. opholdt 
sig ofte på Frederiksgave i 

årene 1841-48 og tog på ture 
rundt i omegnen og kom 
også til Helnæs.  

Staten ejer Helnæs fra 
1824 til 1854

Årsagen til statens ejerskab af 
Frederiksgave / Helnæs var, 
at den kendte godsejer og for-
retningsmand Niels Ryberg ś 
søn gik konkurs efter stats-
bankerotten i 1813 og de dår-
lige tider, der fulgte efter. Da 
staten støttede nødlidende 
godsejere med lån mod pant 
i deres ejendomme, stod den 
efterhånden med ejerskab til 
50 godser efter deres ejere 
gav op, herunder også Johan 
Christian Ryberg på Frede-
riksgave. Godset omfattede 
bl.a. alt jord og ejendom på 
Helnæs. I 1854 havde så godt 
som alle bønder fået skøde 
på deres gårde og jord. Fre-
deriksgaves ejere og brugere 
har således haft stor indfly-
delse på forholdene på går-
dene på Helnæs i det meste af 
den periode, vi her taler om 
fra 1786-1871. Det var under 
alle disse meget skiftende 
forhold Niels Larsen Hansen 
blev født og levede sit liv. 
Men hvordan begyndte det 
hele? Hvem var hans far og 
mor? Og under hvilke vilkår 
kom han til verden?

Fra soldat til fæstebonde

Søgård er en meget gammel 
gård. Der har været bygnin-

ger på stedet siden 1588, viser 
inskriptioner på en bjælke på 
gården. Slægthistorien starter 
dog først omkring 1740, ved 
Niels Larsen Hansens bed-
stefar, som man dog ikke ved 
meget mere om, end at han 
var hjulmand i Snave. Hjul-
manden havde en søn, Hans 
Larsen, der blev i født i 1743 
og døde i 1828 85 år gammel. 
Hans Larsen levede under ho-
veriets og stavnsbåndets be-
stemmelser og var ydermere 
indskrevet som landsoldat hos 

Assens 
Vinduespolering

v/Ebbe Vesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

Et blad af Niels Larsen Hansens dagbog
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ejeren af Frederikslund (det 
nuværende Krengerup), Ba-
ron F.S. Rantzau, som havde 
hånds- og halsret over ham. 
Det var godsejernes forplig-
telse at stille soldater til tje-
neste. Hans Larsen har i 1784, 
41 år gammel, fundet en udvej 
for at slippe ud af sit barske liv 
som stavnsbundet til sin hjem-
stavn Snave og sin tvungne 
soldatertjeneste.  Nye tider var 
dog på vej, idet nogle frem-
skridtsvenlige godsejere gik 
med tanker om reformer for 

landbruget og især for at æn-
dre det slaveliv, som bønderne 
og især landarbejdere (og 
landsoldater) var underlagt. 
Det var dog »noget for noget«, 
inden Hans Larsen kunne få 
»fripas« af sin herremand. 
Hans Larsen havde fundet ud 
af, at der var en fæstebonde 
på Søgaard på Helnæs, der 
var død. Det er også muligt, 
at nogle har fortalt ham, at der 
var et ledigt fæste på Helnæs, 
idet det naturligvis var vigtigt, 
at der kom nye til, hvor en an-
den faldt. Den efterladte enke 
havde desuden 4 mindreårige 
børn, der havde brug for en 
forsøger.  

Soldatertjeneste i bytte for 
en enke

Alt dette går op i en højere 
enhed ved, at Baronen »ikke 
vil stå hans lykke i vejen«, 
hvorfor han giver ham »fri-
pas«, dog på betingelse af, at 
han tager fæstet og gifter sig 
med enken. Godsejer Niels 
Ryberg ser en fordel i, at Sø-
gaard kan drives videre af en 
erfaren karl og indgår der-
for en fæsteaftale med ham 
og endelig får enken, Kir-
sten Hendriksdatter, og de 4 
umyndige børn en ny mand 
og (sted)far. Kirsten er på 
det tidspunkt 39 år gammel.  
Aftalen med Niels Ryberg er 
den samme, som forgænge-
rens. Der skal betales årlige 
afgifter og udføres hoveriar-
bejde og ligeledes forpligtes 
fæsterne at udføre transport 
for godset (maksimal af-
stand: afstanden til Odense) 
o.m.a. Som depositum (ind-

fæstning) betaler Hans Lar-
sen 300 rigsdaler.

Tvangsægteskab eller 
sund fornuft

Nu kunne det måske ligne en 
straf, at man pålagde den 41 
årige Hans at gifte sig med en 
enke med 4 børn, endda inden 
et år efter manden var afgået 
ved døden. Her ser det ud til, 
at den efterladte fortsat har 
været attraktiv for den 41 årige 
ungkarl. Sådanne ægteskabs-
arrangementer var ganske al-
mindelige på den tid, idet såvel 
håndværkssvende, som cand. 
theol ér og andre ofte måtte 
overtage enken efter en mester 
eller en præst for at få forret-
ningen eller embedet. Og det 
var uanset alder og udseende 
og væsen i øvrigt. Man kan 
selvfølge sige det samme, om 
den tilkomne mand. Der var 
simpelthen tale om en praktisk 
foranstaltning til forsørgelse 
og forsikring af den efterladte 
og de umyndige børn, samt at 
den forretning, der var opbyg-
get eller embede, der var pas-
set, kunne fortsætte næsten 
uanfægtet. Tilsyneladende har 
Hans og Kirsten dog fundet 
behag i hinanden, idet de sam-
men får to børn. Først fødes 
genstanden for vores historie, 
Niels Larsen Hansen og der-
næst en datter, Maren, som 
Kirsten føder i en alder af 44 
år. Niels fødes i 1786, samme 
år, som (den egentlige regent) 
den senere Frederik den 6. 
nedsætter Den store Landbo-
kommission efter fremskridts-
venlige godsejeres tanker og 
praksis, udtænkt og afprøvet 

på deres egne godser, med 
greverne Reventlow og J.H.E. 
Bernstorff i spidsen. Niels 
Ryberg, som selv var søn af 
en fæstebonde, havde arbejdet 
sig op som forretningsmand 
og giftet sig til mere rigdom, 
herunder Frederiksgave, var 
som nyrig og socialt engageret, 
en foregangsmand i sin be-
handling af sine fæstere.  Niels 
Larsen Hansen, indgår dog sin 
fæstekontrakt med sønnen Jo-
han Christian Ryberg, da Hans 
Larsen vælger at gå på aftægt, 
70 år gammel.

Niels Larsen Hansen  
overtager Søgaard

Som 28 årig og ungkarl over-
tager Niels gården efter sin far 
den 4. august 1814, (året hvor 
Danmark bl.a. mister Norge). 
Faderen lever dog endnu 14 
år på aftægt på Søgaard, som 
bestemt i den nye fæsteaftale. 
Moderen var død to år forinden 
i 1812. Fæsteaftalen er i sit ind-
hold det samme, som faderens, 
blot mere udpenslet og der er 
stillet krav til, hvad han under 
bødeansvar (mulkt) skal gøre 
i haven f.eks. ”at plante, pode 
og bringe i vækst 6 stk. frugt-
træer”. Han skal sætte hegn 
op efter forordningen af 1794, 
hvori det bestemtes, at alle 
marker og haver skulle hegnes. 
Udover fæsteafgiften skal han 
levere fra skoven bl.a. »100 
stk forsvarligt Båndkjæppe til 
Bødkeriet«. Dvs. de pilegrene, 
som brugtes til at holde sam-
men på smørdritlerne. Der er 
også taget højde for at natural-

g

▼Fortsættes på side 10
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økonomi var forbudt, idet det 
nævnes, at han skal lønne sine 
medhjælpere med penge og 
ikke med korn fra marken eller 
andre naturalier. Endelig har 
han fortsat hoveriforpligtelse 
og transporttjeneste med he-
stespand, dog nu i et fællesskab 
med landsbyens andre bønder 
gennem en hoveriforening, der 
er dannet til formålet. Niels 
Larsen Hansen er nu parat til 
at stå på egne ben og har fået 
fod under eget bord (som det 
nu var muligt) og samme år i 
december gifter han sig med 
Karen Didriksdatter, også 28 
år gammel og datter af en Hel-
næs – gårdmand.

Et lykkeligt og rigt ægteskab

Ni måneder efter brylluppet 
får de deres første barn og i lø-
bet af de følgende 13 år, 7 børn 
mere. 4 drenge og 4 piger bliver 
det til. Vi ved en del om daglig-
livet hos Niels og Karen, idet 
Niels har været flittig til at føre 
dagbog, såvel om bedriften, 
som om hvad der blev brugt 
ved fester og andre anlednin-
ger, som han nidkært noterede 
alt op om. Gaver blev værdisat 
og der udregnedes regnskab 
over ind – og udgåede værdier 
ved bryllupper og lign. Hans 
optegnelser af bedriftens re-
sultater er meget interessante, 
idet de redegør for de resultater 
i udbyttet som moderne meto-
der og gødskning medførte år 
efter år. Det vil vi skrive om 
i en følgende artikel. Karens 
rolle som husmor og mor hø-
rer vi ikke så meget om, men 
hun har været en god hjælp for 
Niels. Overleveringer fra folk, 
som har tjent hos hende beret-
ter om hende, at hun var en pro-
per kone. F.eks. har det været 
usædvanligt, at mandfolkene 
fik stillet et værelse til rådig-
hed til omklædning. Sikkert 
for at hun så kunne forlange at 
de var omklædte, når de kom 
ind i huset ved spisetid.. Når 
der var storvask, efterså hun 
selv om tøjet var rent, og når 
der skulle bleges garn skyllede 
hun selv efter. Det sidste hold 
vand skulle være klart til sid-

ste stykke. Der har været styr 
på hygiejnen, hvilket bl.a. også 
betyder, at alle deres 8 børn 
klarer sig igennem barndom-
men og den første dør først i en 
alder af 22 år, resten bliver gift 
og »kommer i vej«, hvilket var 
ganske usædvanligt på dette 
tidspunkt, idet børnedødelig-
heden generelt var meget høj. 
Livskraft har også været både 
Nielś  og hans fars kendetegn, 
idet de begge blev 85 år gam-
mel.

Samfundstøtte

Niels Larsen Hansen må have 
været en tillidsvækkende og 
respekteret person blandt Hel-
næsbønderne, idet han som 
30-årig fik sit første offentlige 
tillidshverv som fattigforstan-
der. En position han besad fra 
1816 og et år frem. Han var 
også brandfoged fra 1816 til 
1822 (en post, der er gået i arv i 
familien), skoleforstander 1832 
til 1834 og atter fattigforstan-
der fra 1836 til 39. Disse poster 
var forløberen til det kom-
munale selvstyre, idet der var 
tale om ulønnede hverv, som 
givetvis har gået på omgang 
eller være varetaget af de, der 
havde organisatorisk og øko-
nomisk overskud til at tage sig 
af fællesanliggender som fat-
tigvæsen og skole. Lovgivning 
om fattigvæsen i 1803 og om 
skolevæsen i 1814 regulerede 
disse forhold på den måde, at 
der for fattigvæsenets side var 
tale om fordeling af byrderne 
ved underhold og hjælp til 
de, som ikke magtede dagen 
og vejen. Skoleforstanderjob-
bet har givetvis været udført i 
forening med præsten og har 
handlet om tilsyn med skolens 
fysiske forhold herunder lære-
rens vederlag, der for det meste 
bestod af naturalier. Endelig 
bliver Niels Larsen Hansen i 
1842 udpeget eller valgt som 
sogneforstander, hvilket er det 
nærmeste man kan komme på 
den senere sognerådsformand. 
Sogneforstanderen er forman-
den for sogneforstanderskabet, 
en forløber for sognerådet, der 
eksisterede fra 1841-67. Det 

bestod af sognepræsten, ejere 
af gårde over en vis størrelse 
og nogle repræsentanter for de 
øvrige gårdmænd. Sognefor-
standerskabet tog sig af netop 
fattig- og skolevæsen. Væsent-
ligt var dog, at den nye institu-
tion blev pålagt også at sørge 
for at veje og biveje var i god 
stand. Der blev ikke – endnu 
– opkrævet skat, men alle de 
byrder, som fællesskabet kræ-
vede, blev fordelt på de skuld-
re, der kunne bære byrden og 
det var især bønderne. 
Vi vil i næste nr. af Helnæs-
Posten beskrive Niels Larsen 
Hansens landbrugsfaglige me-
toder og de resultater, han op-
når med sin drift, koblet med 
de forhold, der ændredes med 
landboreformerne. 

Note 1.

Jens Hansens familie har i lige linje 

drevet Søgaard siden slutningen af 

1500 tallet. Poul Dreislers slægt-

skab, skyldes Niels Larsen Hansens 

fjerde barn, Kirsten Nielsen, født i 

1821. Hun bliver gårdmandskone 

på Strandby Mark og senere slægt-

led på mødres side, finder vi i hånd-

værker- og industriarbejderfamilier 

i Odense.  Ægteskaber er dog altid 

indgået med partnere fra det op-

rindelige udgangspunkt, Dreslette 

Sogn. 

Note 2. 

Danmarks Historie, Bind 10 og 11, 

Politikens Forlag, 1964. Desuden er 

anvendt en række forskellige Goog-

le opslag. 

Slægtsbog for familien Hansen, Sø-

gaard. Optegnelser af Ellen Han-

sen, Strandby fra ”Årbog for Histo-

risk Samfund, for Odense og Assens 

Amter VI Binds 1. Hefte” samt af 

Nielsine Storm og et notat »To gårde 

på Helnæs 1858 – 1958« samlet af 

Niels Larsen.

Bonden på Søgaard – fortsat fra side 8-9

Søgaard ca. 1925. Jens´ bedstefar, Lars Hansen, barnebarn af Niels 
Larsen Hansen, holder barnebarn, Hans, i hånden. Til venstre for dø-
ren var ophængt en plade med teksten: ”Søde Jesus, vi vil give dette 
Hus udi din Haand, gid du stedse her vil blive, Du vor kære Frelser-
mand”
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ÅRETS Detailkæde mad med mere
mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Der har været forskellige ak-
tiviteter i de 4 debatgrupper 
under Borgergruppen, og her 
bringes derfor en kort status

LANDSBYPLAN
Af Eigil Kristensen 

Trafikgruppen har alle-
rede indsendt et oplæg til 
Assens kommune, da kom-
munen havde udbedt sig 
oplysninger om farlige vej-
strækninger senest 28/10. 
Selve oplægget er baseret 
på meldingerne fra borgere 
på Helnæs, og Trafikgrup-
pen vil gerne informere om 
arbejdet med kommunen 
omkring trafik på et møde 
i Borgerhuset kl 19.00 den 
3/1-08.

Bosætningsgruppen har 
diskuteret forholdene om-
kring fritidshuse contra 
helårshuse, herunder også 
hvordan man kan sikre fast-
holdelse at de gode forhold 
for fastboende på Helnæs, 
og eventuelt hvordan man 
kan skaffe flere fastboende 
til Helnæs. Gruppen har 
ikke så mange deltagere, 
men har planlagt at afholde 
mindst endnu et møde inden 
oplægget kan afleveres.

Energigruppen har afholdt 
3 møder. Det ene var place-
ret på Nordisk Folkecenter 
for Vedvarende energi i Thy. 
Ener gigruppen har været in-
spi reret af få medlemmer, 
der er gået op i emnet desto 
mere entusiastisk. Gruppen 
har blandt andet følgende 

planer for det videre arbejde: 
Der vil nu blive udarbejdet 
en status over energiforsy-
ningen i dag, og der vil fore-
ligge en beskrivelse af en 
energimæssig fremtid, hvor 
både energi og miljø vil gå 
hånd i hånd. Der vil foreligge 
forslag til håndtering i alle 
led, herunder forsyningssik-
kerhed etc. Der vil nu blive 
udarbejdet en status over 
energiforsyningen i dag, og 
der vil foreligge en beskri-
velse af en energimæssig 
fremtid, hvor både energi og 
miljø vil gå hånd i hånd. Der 
vil foreligge forslag til hånd-
tering i alle led, herunder 
forsyningssikkerhed etc.

Gruppen for Natur- og  
stisystemer 

Gruppen for Natur- og stisy-
stemer har afholdt en del mø-
der og med forholdsvist stor 
tilslutning og med megen 
diskussion og snak om stier 
og natur. Tangenterne har i 
forhold til emnet været man-
ge og lange, og ofte har dis-
kussioner været for og imod 
”turister og markedsføring”, 
idet nok alle deltagerne, hver 
på deres egen måde, er meget 
interesseret / engageret i na-
turen på Helnæs. Majoriteten 
af deltagerne på sidste møde 
blev enige i et notat, der er 
fremsendt som gruppens 
oplæg til Borgergruppen og 
forventeligt til senere frem-
læggelse for Helnæsboerne 
på det kommende stormøde. 
Vi har hele tiden arbejdet på 
at nå et fælles resultat, og har 
også brugt tid på at beskrive 

hvilke grundlæggende vær-
dier, der ligger bag vores øn-
sker om bevare naturen og se 
på stierne på Helnæs. Vi har 
hele tiden vidst, at vi ikke 
nødvendigvis kunne blive 
enige, så derfor besluttede vi 
på sidste møde at også andre 
oplæg kunne udarbejdes. En 
mindre gruppe (læs 2 + et 
par fraværende) vil nu arbej-
de lidt videre på at beskrive 
vores visioner og
den linje kan vi ikke slette
naturværdier på et lidt an-
det niveau, så det ikke kun 
gælder specifikt for Helnæs, 
men som vi kunne tænke os 
at det kunne gælde for bebo-
ere og natur/stier i hele den 
nye storkommune.

Jul på Helnæs  
2. søndag i Advent 
Traditionen tro, er der også 
i år åbent hus på Helnæs 
i Advent. Denne gang har 
arrangørerne dog rykket 
festlighederne frem til 2. 
søndag i Advent, der i år er 
den 9. december. Dette i er-
kendelse af, at den 3. søndag 
nok har været for tæt på jul 
og man har derfor forpasset 
tiden for indkøb af de ga-
ver og andet, som Helnæs´ 
handelsliv kan friste med. 
Man kan kalde årets Jul på 
Helnæs en afdæmpet jule-
festlighed. Der er bl.a. in-
gen gallerier med i år, nok 
i erkendelse af, at det er et 
stort apparat at sætte op 
for få timer med varme og 

udstillinger, som kun hæn-
ges op for den ene dag. De 
samme årsager kan siges at 
ligge bag at campingplad-
sen, Møllen og Højskolen 
heller ikke deltager. Calles 
gratis bustrip er heller ikke 
på programmet. Faktisk er 
man kommet tilbage til »den 
gode gamle jul«, hvor der al-
ligevel er nok at se på, men 
ikke den overflod af ting og 
sager, der sidste år skabte 
en nærmest sydlandsk mar-
kedsstemning. Der var ikke 
en port eller garage eller 
tomme lokale, uden noget 
foregik. Og den gamle idé 
med at præsentere, hvad 
man selv kunne præstere på 
Helnæs gik tabt ved den til-
strømning af handlende fra 
nær og fjern. I år bliver der 
så desto mere tid til at se på 
varerne i de butikker, der er 
med. og oveni bliver der tid 
til at ønske hinanden en rig-
tig Glædelig Jul.

pd

Status for »Debatgrupperne« på Helnæs

KORT NYT
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En spøg – og hvad der kom 
ud af den. En beretning om de 
små hændelser, der, med et 
smil, kan krydre tilværelsen 
og undgå at den bliver for 
trist. En aften med spisning i 
forsamlingshuset er planlagt 
og aftalt, i februar måned, 
med efterfølgende foredrag af 
Claes Benthien, Formand for 
Dansk Tarteletselskab.

TARTELET - GASTRONOMI 
Af Poul Dreisler 

Det er en spøg af den slags, 
som opstår ud af mange små, 
morsomme hændelser – det 
med, at tarteletten pludselig er 
blevet samtaleemne og fylder 
noget. Vi lovede at følge op på 
den lille artikel i sidste num-
mers HP+ og vi må af hensyn 
til sagens alvor flytte historien 
fra HP+ til nyhedssektionen. 
(Læs i øvrigt vor forbrugerop-
lysning på bagsiden).

Hvad er det hele endt med?

Vi kan nævne, at den lille 
opskriftsbog med ideer og 
opskrifter på 85 forførende 

tarteletter er blevet den 11. 
mest solgte bog pt. i Dan-
mark, og at HelnæsPostens 
omtale og anmeldelse af bo-
gen førte til, at vort lokale 
organ blev udstillet på Bog-
messen i Forum, København 
d.16.-18. november sammen 
med bogen, til stor glæde, 
morskab og inspiration for 
de besøgende, desuden at 
HelnæsPosten blev optaget 
i Dansk Tarteletselskab som 
fuldgyldigt medlem. Bag-
grunden herfor er vore an-
noncerede planer om dan-
nelsen af en lokalafdeling 
af samme selskab. Endelig 
har det hele ført til en tarte-
letaften i forsamlingshuset 
i februar med et foredrag 
af, Claes Benthien, og den 
officielle grundlæggelse af 
nævnte lo kalafdeling. Grund-
laget for at alt dette kan lade 
sig gøre er, at Annelise har 
fået overrakt et eksemplar af 
opskriftsbogen og har ind-
vilget i, at være med til, at 
vi kan prøvesmage et udvalg 
af de forførende spiser. Dog, 
grænsen er foreløbigt sat ved 
snegle i hvidløgssouce. Det 
vil hun ikke lave. Men så er 
der 84 andre muligheder.

Selvsvingets bevægelser

Som nævnt er det ofte meget 
lidt, der skal til. I dette til-
fælde slutter artiklen om for-
samlingshusets jubilæums-
fest med en »krølle på halen« 
om, at den udmærkede menu 
denne gang ikke havde tar-

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

Tarteletten – der gik i selvsving
teletter i bægerform, men en 
muslingeskal som grundlag 
for høns i asparges. Noget, 
der normalt kan være lige-
gyldigt, men nu kunne det 
så være »krøllen«. Et opslag 
på tarteletter i Google førte 
til den nys udgivne bog – og 
derfra startede så det hele. 
Vores nu afgåede, men vika-
rierende journalist, med stor 
hengivenhed for Helnæs, 
Ole Carsten Rasmussen, 
følger op på historien i hele 
to artikler indenfor samme 
uge. Med en oppustning af 
det spøjse, som hører med, 
til det næsten absurde. Vi til-
giver ham gerne, idet det er i 
den ånd, emnet hører hjem-
me. Samtidig med kørte en 
mailudveksling med forfat-
teren, Claes Benthien, der 
viser sig at være journalist og 
forfatter, cand.mag i histo-
rie og kommunikation med 
speciale i madhistorie. Han 
har skrevet og tilrettelagt 
undervisningsmateriale (ra-
dio, film og bøger) og holdt 
mange foredrag om emnet. 
Ikke mindst interessant er 
det, at han en overgang har 
boet på egnen nord for As-
sens (Barløse, Kaslund) og 
han er velinformeret om, at 
den kendte Helnæs-asparges 
ikke længere kan købes. 

Om tarteletselskabet og 
– aftenen

HelnæsPostens initiativ med 
at etablere en lokalafdeling 
af Dansk Tarteletselskab 

blev modtaget godt – også 
af mange gæster på bogmes-
sen, flere lokalafdelinger er 
nu under stiftelse rundt om 
i landet, blot man »viser re-
spekt for historie, traditioner 
og har visioner om fremti-
den”, som forfatteren råder 
til. Han er selv formand for 
det danske selskab. (se www.
dansktarteletselskab.dk). Vi, 
dvs. Helnæs Tarteletselskab 
(under stiftelse), glæder os 
til at kunne byde velkom-
men til en aften med nydelse 
af et udvalg af denne herlige 
spise, frembragt af Annelise, 
og derefter høre et foredrag 
af Claes Benthien. Vi vil fin-
de en passende dato i februar 
og håber at mange vil synes 
det kunne være interessant 
at være med. Lad os sammen 
glæde os til denne begiven-
hed. Mere herom senere.

Claes Benthien på Bogforum med 
HelnæsPosten

Annelise med Tarteletbogen i 
Forsamlingshuset
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

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

PETSHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

heste, marsvin 

og kaniner

Redaktion: Anne Hansen

Her ses nogle af amatørerne til årets julespil, de øver flittigt hver 
fredag i Borgerhuset.

Lille historie
Jeg holder meget af min mor-
far, han boede hos os hele 
julen. Min morfar har ingen 
tænder og han har heller ikke 
gebis. Når min morfar ler, 
kan jeg se hans gummer og 
det får også mig til at le.

Jeanette Wright

Julebilledet er tegnet af Sine, Helnæs Byvej 18, 11 år

Svar
Der kom ingen svar på kon-
kurrencen i november må-
ned, så der er ingen vindere 
til besøg i Tobaksgården.

Løsningen var:
Navnene på de 3 børn: 
Kasper, Katrine og Annika.

ANNONCE

Tag på juletur til Helnæs søn-
dag den 9. december

Der er kirkekoncert kl. 17.30, 
og inden da kan du nå at ju-
leshoppe lidt. Og efter kirke-
koncerten kan du hygge dig på 
vores lokale kro.

Der er åbent følgende steder ml. 
kl. 12-17.00

DEN GAMLE SMEDIE
Helnæs Byvej 30
Salg af juledekorationer.
Der er tændt op i essen i dagens 
anledning

MEJERIET
Ryet 13
her finder du masser af julega-
veemner i alle prisklasser.
Du kan også besøge vores vin-
kælder.

BILLEDKUNSTNER
SOLVEJG REFSLUND
har i år en bogstand i »Mejeriet«, 
Ryet 13, hvor hun 
vil præsentere sin nye bog: Lag 
på lag i tekstile billeder.
Kom og hør om de forskellige 
inspirationskilder hun finder på 
Helnæs.Der er mulighed for at 
købe et signeret eksemplar af 
bogen.

HELNÆS ANTIK
Bøgeskovvej 9 
Er du til gammeldags julestem-
ning, så besøg os. Her kan du 
købe ting, der skaber
atmosfære i et moderne hjem.

QUILTEPIGERNE – DEN 
GL. FISKEFORRETNING
Strandbakken 35
Quiltepigerne holder julestue 
med en masse nisser og juleting. 
Mulighed for gode gaveideer.
 
HELNÆS KUNST OG 
HÅNDVÆRK
Stævnevej 9
Kig ind i cafeen og pust ud over 
en kop kakao – kaffe eller the. 
Vi har også øl og vand. Imens 
du hviler, kan du så se på udstil-
lingen på væggene og hylderne. 
Vi har lækkert kunsthåndværk 
at byde på - og så er der jo alt 
det lækre julepynt, bl.a. de store 
nisser fra Maileg.

NOSTALGI 
og BABADUT.dk
Spændende ting til børn, samt 
tøj fra GreenHouse.
Find os på Stævnevej 21.

HELNÆS KIRKE
Kl. 17.30
Julekoncert med Vestfynskorets 
ca. 40 sangere.
Korets repertoire spænder me-
get vidt. Kirkemusik fra
barok til efterkrigstiden, sange 
og viser, rytmisk pop
og musical. Gå ikke glip af den-
ne dejlige oplevelse.

HELNÆS KRO
Strandbakken 2
Kroen tilbyder juleplatte, æble-
skiver og gløgg, samt
åbent for a´ la carte.
Reserver venligst på
Tlf. 64 77 13 41 
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DET SKER I DECEMBER

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

Gudstjenester
2. December kl. 9.30
9. December kl. 17.30
16. December kl. 11.00
24. December kl. 16.00
25. December kl. 11.30
26. December kl. 9.30
1. Januar kl. 17.00
6. Januar ingen

Fælles gudstjeneste for Hel-
næs, Sønderby, Dreslette 
og Kærum, søndag den 23. 
December  kl. 10 i Kærum 
Kirke

Ølsmagning
for kneitene på Helnæs: tors-
dag d.6-12-07 kl.18,30 med 
æggekage a al` Annelise i 
Borgerhuset
Tilmelding: Jørgen Hessel-
bjerg 6477 1829 eller Dan 
6477 1501 eller darajo@
mail.dk 

»Ud i den blå«
en rundvisning i højskole-
sangbogen. Sangaften med 
Christian Dyrst den 14. ja-
nuar 2008 kl 19,30 på Høj-
skolen.
arr. Menighedsrådet.

Forsamlingshusets
JULETRÆSFEST
lørdag den 15. december
kl. 14 og  kl 18
Børneteaterforestilling
Æbleskiver, lagkage, glögg 
og kaffe og meget andet. 
Entré 20 kr (også kl. 14)
Tilmelding senest 8. decem-
ber i postkassen ved forsam-
lingshuset.

Linedans og gymnastik.
Hver mandag er der Line-
dans kl. 19.30 til 20.30 på 
Højskolen.
Hver torsdag er der gymna-
stik kl.19.00 til 20.00 på Høj-
skolen.

Trafikgruppen
Informationsmøde om ar-
bejdet og samarbejdet med 
kommunen om trafik
Borgerhuset den 3. januar 
2008 kl. 19.00

Arkivet
Helnæs Lokalhistoriske ar-
kiv at åben den 1. lørdag i 
hver måned fra kl. 9.30 til 
11.30

Jagtforeningen
Der afholdes Generalfor-
samling i borgerhuset tirsdag 
den 15/1 2008 kl. 19.30. Der 
afholdes rævejagt søndag 
den 20/1 2008, og deltagerne 
hertil mødes ved Højskolen 
kl. 9.30. Traditionen tro, er 
der suppe efter jagten.

Fællesspisning
Sæt kryds i kalenderen fre-
dag d. 11. januar 2008, hvor 
der vil blive arrangeret fæl-
lesspisning. Nærmere infor-
mation følger. Man kan alle-
rede nu tilmelde sig hos:
Peter og Laila 6477 1870 el-
ler Finn og Jinnie 6477 1329

Information fra
Forsamlingshuset
Vedr. Fællesspisning i for-
samlingshuset.
Skulle en eller flere af med-
lemmerne i Helnæs forsam-
lingshus ønske at arrangere 
fællesspisning i forsamlings-
huset, ønsker bestyrelsen at 
informere om følgende: 
Fællesspisning, kan afholdes 
gratis i forsamlingshuset, 
dog mod at drikkevare kø-
bes af/i forsamlingshuset, til 
en på forhånd aftalt pris.
Ved fællesspisning forstås, 
et arrangement hvor alle er 
velkommen og enten hver 
især medbringer mad eller, 
nogle går sammen og laver 
maden i husets køkken. 
Det må ikke have karakter af 
et privat arrangement/fest.  
Indbydelser til fælles spisning 
skal husstandsomdeles/i Hel-
næs Posten senest 14 dage før 
arrangementet finder sted. 
Bestyrelsen har ingen forplig-
telser og stiller ikke umiddel-
bart personale til rådighed.
Skulle der være spørgsmål 
til, kan formanden kontaktes.
Bestyrelsen Helnæs forsam-
lingshus

MØDE MED TDC

Torsdag den 10. januar kl. 
19.30

Helnæs Forsamlingshus
»Om bredbånd (ADSL) «

Arr. HelnæsPosten / 
Ø-net-gruppen, Helnæs 

Beboerforening

Der afholdes stormøde

vedrørende landbyplan 
mandag den 21. januar 

kl. 19.00 i  
forsamlingshuset.

Borgergruppen

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

01 Henning Stærk
01 Ratatouille
04 Karlas Kabale
07 Mazur-Cronholm-Jonsson Trio 
08 Moonjam
08 Karlas Kabale
11 Den ukendte kvinde
12 Julerevy – Der må grines...!
14 Ingen juleferie – et julestykke af 
Leif Maibom
15 KIKI – den lille heks
26 Surf’s Up
26 Stardust



DECEMBER 2007  HELNÆSPOSTEN 15 

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

Akvarium 1000 l.
m. alt tilbehør sælges.
prisen taler vi om.
Henv: Claus Skøtt 
Tlf.2945 1412

Klaver sælges:
Klaveret i forsamlingshuset 
sælges Prisidé 200,-
Henvendelse til Helnæs 
Idrætsforening Ved Jakob 
Haahr Tlf.: 6477 1260

Efterlysninger: Postkort  
Har du nogle gamle postkort 
med motiver fra Helnæs, så 
vil jeg gerne passe på dem.

Batterilygte
Jeg har på Stævnevej fundet 
en stor grøn håndlampe med 
akkumulator, og selv om det 
er dejlig lygte, vil jeg gerne 
levere den tilbage til ejeren. 
Eigil, Strandbakken 21
Tlf. 4042 9388

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.

50 år
I anledning af min
50 års fødselsdag,
lørdag den 5. januar
holdes åbent hus
fra kl. 10.00 til    ??? 
Søren Larsen
Østergade 5 · Vissenbjerg

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

60 år
Ole Christensen fyldte, 60 år
den 1. december
Helnæs Byvej 58, 
Hjertelig tillykke med dagen

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

FAMILIE SØGER BOLIG PÅ HELNÆS

På mange ture har vi besøgt Helnæs og ønsker at bo her 
permanent.
Så derfor søger vi en GÅRD, BYGGEGRUND ELLER 
LIGNENDE til køb på Helnæs. Vi forestiller os et sted 
hvor der kan vokse nogle frugttræer og buske, gå nogle 
høns og hvis det er stor nok så også gerne nogle får, som 
vi har ønsket os længe. Alt har interesse!!!
I 10 år har vi boet i Odense men savner luft samt vand 
omkring os. Vi elsker havet og ønsker at være del af et 
mindre landsbysamfund. Igennem Helnæsposten ved vi 
at der findes spændende aktiviteter som vi gerne vil del-
tage i og bidrage til når det lykkes at finde et godt sted at 
bo på Helnæs.
Vi er en familie, 2 voksne og 4 børn:
Markus (40 år), Karlina (40 år), Linus (13 år), Aaron Känke 
(11 år) Yolande (9 år), Vincent (6 år) 
Med tak og glæde tager vi imod hvert tilbud eller »praj« 
om grund, gård, hus som bliver til salg på 
Tlf. 2365 8240 eller på wiederhold@mail.dk

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

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

forsendelse

Ring til Ulla Dreisler
tlf. 64 77 13 72
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Forvent
at få særbehandling

»Humoren fungerer bedst hvis 
den er intelligent, velafbalan-
ceret og sprogligt veloplagt. 
Og så er den i øvrigt uundvær-
lig i en virkelighed præget af 
skræmmende og uoverskueli-
ge begivenheder«1)

FORBRUGEROPLYSNING
Af Poul Dreisler  

Vi er bekendt med, at 
ikke alle vore læsere er 
klar over, at det, der bli-
ver skrevet under mærket 
»HP+« skal tages med 
et gran salt. Det er her vi 
forsøger at anbringe en 
vittig tekst til et morsomt 
billede eller gør lidt grin 
med dem, vi holder af, el-
ler lade en opfundet per-
son give udtryk for rabiate 
holdninger, som f.eks. 
toldkontrollør Brok Han-
sen. Alle ordentlige avi-
ser, uden sammenligning 
i øvrigt, har sådan nogle 
bagsidespalter, f.eks. »At 

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

tænke sig« i Politiken, der 
ofte rummer tanker og 
meninger, som bedst kan 
udtrykkes morsomt. HP+ 
fylder oftest kun en eller 
to spalter, afhængig af 
redaktionens opfindsom-
hed. Ofte er det en fordel, 
at have læst de foregå-
ende 15 sider for at forstå 
det morsomme i HP+.

»Glimt i øjet«
»Glimt i øjet« er ikke, som 
man skulle tro, en øjen-
sygdom. Man skal dog 
være meget opmærksom 
på fænomenet, når man 
læser HelnæsPosten Det 
kan få alvorlige konse-
kvenser, hvis læseren el-
ler lytteren ikke fornem-
mer glimtet, eller kan se 
det, men tager alt, hvad 
han eller hun læser og hø-
rer, for bogstaveligt. Det 
er netop det, det ofte ci-
terede Gruk af Piet Hein, 
handler om:

»Den som kun  
tager spøg for spøg 

og alvor kun alvorligt, 
han og hun har faktisk 
fattet begge dele  
dårligt!«

HelnæsPosten skrives så-
ledes, at artiklerne er på-
lidelige informationer, vi 
vil aldrig lyve bevidst, og 
det kan ske, at der især 
i slutningen af artiklerne 
forekommer ”en krølle på 
halen” og det er her, man 
skal passe på at fange 
glimtet.

»Mangel på humor 
Johannes Møllehave har 
i øvrigt udtalt, at humor 
er det, man mangler, når 
man forsøger at forklare, 
hvad det er. Derfor vil 
denne artikel i hast blive 
afsluttet med en enkelt, 
harmløs morsomhed: Et 
ældre ægtepar står i kø 
i supermarkedet. Plud-
selig springer en mand 
frem og begynder at true 
kassedamen med en pi-
stol. Den ældre mand 
går roligt hen til røveren 

og hvisker ham noget 
i øret, hvorpå manden 
stikker af og den æl-
dre mand vender tilba-
ge til sin plads i køen. 
Konen spørger ham 
nysgerrigt om hvad han 
dog sagde til røveren. 
– Jeg fortalte ham bare 
at jeg er civilbetjent! For-
klarer manden.
– Jamen, Niels Erik, si-
ger konen, det er du jo 
slet ikke – du er senilde-
ment.«1)
1). Citater fra artikel af Britta 
Vejen, om humor, på net-
adressen http://www.temanyt.
dk/sw8623.asp)


