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KJÆR’S
LUNCH OG GOURMET

SERVICE

Kirkebjergvej 17, Flemløse
5620 Glamsbjerg
Tlf. 63 72 00 30

www.kjaers-lunch.dk

Kjær’s tilbud
Januar, Februar, Marts

Rejecocktail anrettet i cocktailglas
med salat, asparges, citron, kaviar og rød dressing 

d
Nakkefilet stegt som vildt med surt, sødt, waldorfsalat, hvide 

kartofler, chips og vildtflødesauce
d

Kirsebærisbombe
med hakket chokolade, tilsmagt med rom og pyntet med flødeskum

d
Brød/smør pr. person kr. 6,-

Pris kr. 99,-
Minimum 10 couverter · Rekvirer venligtst nyt menukort

HELNÆS 
KUNST OG HÅNDVÆRK

Butikken
Kunst · Kunsthåndværk

Brugskunst
Summerbird chokolade

samt andre lækre  
delikateser

Caféen
Cappuccino · Café Latte

Espresso · Alm. kaffe
Cacao samt udvalg af the 

Hertil forskellige frugttærter  
samt cookies

Åben søndag 11-17

HELNÆS KUNST OG HÅNDVÆRK
STÆVNEVEJ 9 · TLF. 63 73 70 13

Marts 2007 2. årgang nr. 3 Løssalg 10,00 kr. 

Årets dilletant-
forestilling – Side 10

Kørsel – Medaljens 
bagside – Side 11

LANDSKABSPLEJE
Af Poul Dreisler 

Kaj Munks vise om anemo-
nen er kendt af enhver, og den 
er aktuel netop nu, hvor vi kan 
iagttage det flor af forårsbebu-
dere, der er begyndt at pible 
frem. Aktuelt er også ture på 
de endnu sølede og mudrede 
markveje og skovstier. En så-
dan tur havde en af Helnæs-
Postens mange læsere været 
på for nylig og havde her iagt-
taget, at endnu et hegn må 

vige pladsen for det rationelle 
landbrug. Billedet illustrerer 
ikke et oplæg til Sct. Hans bål, 
men trævæksten fra det halve 
hegn, der har stået i forlængel-
se af det tilbageblevne, som 
ses på billedet. Og fældningen 
ser ikke ud til at skulle stop-
pe her. Tanken om det bøvl 
vore forfædre har haft med at 
slæbe sten sammen og plante 
hegn og den lethed hvormed 

en bulldozer, i dag kan fjerne 
det hele, er skræmmende. 
HelnæsPosten vil vende til-
bage med svar på spørgsmål 
om hegnenes betydning for 
landbruget, for dyrene, for 
naturen og for de mennesker, 
der holder af naturen. Om 
økonomien i hegn og hegns 
betydning i almindelighed. 
Og ikke mindst om meningen 
med fredningen af hegn.

Hvad var det dog, der skete?  
Mit vinterfrosne hjertes kvarts 
må smeltes ved at se det, den 
første dag i marts.  
Hvad gennembrød den sorte jord 
og gav den med sit sølvblå flor et 
stænk af himlens tone? 
Den lille anemone, jeg plantes’ 
dér i fjor.

(Kaj Munk 1943)

Den blå anemone… og lignende  
iagttagelser ”den første dag i marts”

Billedet er taget på marken man kommer til ved at gå ad markvejen ned bag 
kroen og ud mod sommerhusområdet/kysten. Billedet blev taget lige før en 
havgus lukkede sig om fotografen.
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Verden og Helnæs
VI HAR I DEN SENESTE tid oplevet, at begivenhed-
er kan præge hverdagen ganske forskelligt for mange 
mennesker, selv i et lille land som Danmark. Natur-
katastrofer eller i det mindste kaos kan vi sidde varmt 
og rart her på Helnæs og se på og høre om, og glæde 
os over, at vi bor på den rigtige side af den linje, der 
delte vort land, og som betød forskellen mellem me-
terhøj sne og ingenting. De seneste dage har vi set og 
læst i TV, og  den skrevne presse, om oprørslignende 
tilstande i København med ild i gaderne og væltede og 
udbrændte biler, og hvor en hær af betjente har skullet 
til for at beskytte mennesker og ejendom. 

VI LEVER I EN BRYDNINGSTID, hvor både klima-
tiske, religiøse og politiske udtryksformer ændrer sig. 
Vi lever i en krog af verden, hvor vi kan nøjes med at 
se på og glæde os over, at selv det værste går udenom 
os, og hvor lokale skærmydsler bedst får udtryk fra 
bl.a. scenen i forsamlingshuset i dilettant og revy. Vi 
kan glæde os over, at foråret er på vej, vi hører det 
dagligt i hegn og buske, når fuglene kæmper om ter-
ritorier, og vi kan glæde os til, at disse tegn indvarsler 
de mange aktiviteters begyndelse, som er karakteristisk 
for halvøen. HelnæsPosten er med, når og hvor det 
sker, f.eks. på ”store kulturdag” den 31. marts, hvor 
der både er ferniseringer, koncert, revy og forhåbentlig 
solrigt forår. Det er de udtryksformer, vi foretrækker, 
og som vi meget gerne vil vise frem – og dele med 
– verden udenfor.  

pd

VI BEKLAGER
På grund af sygdom og tekniske problemer, må vi 
beklage at HelnæsPosten´s produktion og distribution 
er blevet forsinket et par dage. 

Artiklen »min lange vej til Helnæs II« må bek-
lageligvis udgå i dette nummer. Artiklen vil blive bragt 
i HelnæsPostens aprilnummer.
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Takkebrev
I sidste nummer af Helnæs-
posten, så jeg til min store 
forundring, at der var en halv 
sides referat fra beboerfor-
eningens generalforsamling.
Da sådanne referater ikke er 
læsværdige, sprang jeg selv-
følgelig over det, men jeg 
havde jo allerede set over-
skriften: En styrket beboer-
forening på Helnæs.
Eftersom jeg var den eneste 
nye i bestyrelsen, må det jo 
være mig Poul Dreisler hen-
tyder til.
Så derfor, Poul, selv om du 
mener, at jeg har en dårlig 
opfattelsesevne, kan du alli-
gevel se noget positivt i mig. 
Det glæder mig meget.
TAK POUL!!! 

Med venlig hilsen
Erik Jepsen, 

Klinteskovsvej 6

En tale, der ikke blev 
holdt…
Anne Lise fyldte 70 og holdt 
derfor åbent hus i Forsam-
lingshuset.
Dejlig hjemmelavet Anne-
lise-mad, masser af hygge-
lige mennesker, så mange, 
at en del af os måtte sidde 
ovenpå.
Og der blev snakket, så me-
get, at jeg slet ikke nåede 
at holde den tale, jeg egent-
lig havde villet holde – for 
Anne Lise. For lige pludselig 
var der opbrud, nogle kom, 
nogle gik, og så er det van-
skeligt at få samling på trop-
perne, hvis man gerne vil 
sige noge…
Og siges noget, det skulle 
der altså… for Anne Lise er 
noget ganske særligt.
Heldigvis er der nu kommet 
en HelnæsPost, hvor man 
kan få skrevet det, man ikke 
fik sagt.
Ingen af os er vist i tvivl om, 
at vi fejrede et ganske særligt 
menneske. 
En ganske ung pige kom til 
Helnæs for godt 51 år siden 
– importeret fra det jyske 

– af Christian.
Efter så lang tid må man vel 
have lov at kalde den ikke 
længere så unge pige for en 
helnæsbo?  
Men hvornår bliver man 
egentlig en rigtig helnæsbo? 
Er det, når man er født her, 
eller er det, når man gør no-
get for øen, for fællesskabet 
herude? Når man ikke bare 
tænker på sig selv. 
Anne Lise har i hvert fald 
ydet sit for dette dejlige sted 
– og gør det stadigvæk.
Men der er mange måder at 
yde på…
Anne Lises måde er den der 
uden-så-meget-snak. Jeg ba-
ger da bare en kringle – det 
ordner jeg da – med smil og 
en selvfølgelighed, som ikke 
er nogen selvfølge, men som 
vi ofte opfatter som en selv-
følge, og som vi sjældent får 
sagt ordentlig tak for. 
Og det er din måde at gøre 
tingene på, Anne Lise, jeg 
specielt vil takke dig for…
Du er heller aldrig bange 
for at sige din mening, men 
måden, du siger den på, ef-
terlader ikke én i tvivl om, at 
du går efter bolden og ikke 
manden. 
Og du er minsandten heller 
ikke så stejl – selv om du jo 
er jyde af fødsel – at du ikke 
lader dig rokke. Det er en an-
den god egenskab, som gør, 
at det er dejligt at diskutere 
med dig. 
Og så er der jo også den 
måde, du hjælper på – i det 
skjulte, med indføling og 
indlevelse – du gør det bare..
tak!

LÆSERBREVE

Abonnér på 

HELNÆSPOSTEN

220,- kr. pr. år incl. 
forsendelse

Henvendelse 
på tlf. 64 77 13 72
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”Der er for meget religion i 
det offentlige rum” udtalte 
vores statsminister i kølvandet 
på urolighederne efter karika-
tur-krisen. Og man forstår 
ham godt. De fleste af os 
tænkte sikkert noget lignende, 
da vi sidste år blev vidne til, 
hvad man kunne kalde for en 
religiøst motiveret vold. Da 
nogle tegninger af profeten 
Muhammed endte med at føre 
til afbrændinger af Dannebrog 
og danske ambassader rundt 
omkring i verden.

KIRKEDEBAT
Af Anders Lundbeck Rasmussen 

Siden er der opstået et kor af 
folk, der kræver at få religio-
nen helt fjernet fra det offent-
lige rum og hjem i stuerne.
Og det ligger vel også fint i 
forlængelse af den lutherske 
folkekirkekristendom, hvor 
forholdet til Gud opfattes 
som noget, der primært går 
gennem den enkelte, og ikke 
igennem institutioner. Vi er 
herhjemme heller ikke vant 
til at skilte med vores re-
ligiøse tilhørsforhold i det 
offentlige rum. B.la. fordi 
Martin Luther i sin tid smed 
den religiøse uniform - mun-
kekutten - og gik ud af klo-
steret til hverdagens gudstje-
neste. Tjenesten for næsten. 
Og den er umiddelbart uden 
synlige ydre kendetegn.
Kort sagt. Vort samfund er 
ikke ́ religiøst neutralt́ . Og den 
religion, der trods alt er i det of-
fentlige rum, også her hos os, 
er en del af vores historie.
Men også her hos os er der jo 
religion i det offentlige rum. 

Også på Helnæs. I Helnæs 
kirke ringer kirkeklokkerne 
hver søndag til gudstjene-
ste. Og sommerhusområdet 
er fyldt netop på de kristne 
helligdage. Og skal som-
merhusgæsterne ud og købe 
ind til højtiderne, så er der 
mange steder lukket. Selvom 
der heldigvis er åbent hos 
Marlene i Ebberup. 
Jeg fortæller gerne mine kon-
firmander fra Helnæs, at hvis 
de om sommeren cykler en tur 
ned til campingpladsen for at 
få en af Eigils pølser. Så mø-
der de også religion her – i det 
offentlige rum! For i pølser er 
der svinekød, som kristne og 
ateister spiser, og muslimer og 
jøder ikke, fordi de mener, at 
svinet er et urent dyr. I vores 
del af verden har vi ingen re-
ligiøst begrundede spiseregler 
(selvom vores forhold til fedt 
og kalorier ind imellem får en 
nærmest religiøs karakter).
Og det skyldes kristendom-
men. For Jesus erklærer et 
sted i det ny testamente al 
mad for ren. Han siger; `Det 
er ikke det, som går ind i et 
menneskes mund, som gør 
det urent, men det, der kom-
mer ud af deǹ . Altså hvis no-
get er ´urent ,́ så er det ikke, 
det vi spiser, men det, vi går 
og siger om hinanden. Mad 
– og mennesker for den sags 
skyld – skal ikke deles op i 
rent og urent. Indenfor og 
udenfor.
Kort sagt. Vort samfund er 
ikke ́ religiøst neutralt́ . Og den 
religion, der trods alt er i det of-
fentlige rum, også her hos os, 
er en del af vores historie.

Der er dem, der mener, at 
det, der skaber konflikter, 
netop er forskellighed. Og 
derfor ser de gerne alle kul-
turelle og religiøse forskelle 
og identiteter nedtonet, så 
vi alle sammen bliver mere 
neutrale og ens.  Det, som er 
identitetsskabende, er nem-
lig samtidig afgrænsende. 
Det, der giver identitet, er 
også det, der adskiller og de-
ler verden op i ”os” og ”dem”. 
Derfor kan en stærk identitet 
også blive farlig. Men al er-
faring viser, at når en grup-
pes identitet bliver truet, 
isolerer den sig og kommer i 
opposition til det omgivende 
samfund, snarere end at op-
give sin identitet.
Så en bedre mulighed end 
at opgive sin egen identitet 
for fredens skyld var måske 
at respektere forskellene og 
give plads til mangfoldighe-
den. Og så indrømme andre 
den frihed, som man gerne 
selv nyder godt af.
Og hvad den religiøst mo-
tiverede vold angår, så har 
også kristne i historiens løb 
fået en del på samvittighe-
den. Men det kan dog ikke 
være uden betydning, at 
ham, som religionen er op-
kaldt efter, Kristus, talte om 
at elske sine fjender og ven-
de den anden kind til. I 
modsætning til Muhammed 
førte han aldrig krig eller 
brugte vold – ikke engang i 
selvforsvar. Desuden kan vi 
mennesker udmærket finde 
på at bruge vold uden at be-
grunde den religiøst.

Religion i det offentlige 
rum – på Helnæs?

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

       Tlf. 40162815 · www.helnæshus.dk

Og så kan du holde mund…
når det er påkrævet. Det gør, 
at man får tillid til dig, hol-
der af dig!
Så megen ros…er det ikke 
næsten for meget? Kan det 
nu være helt rigtigt?
Er der da slet ikke noget ne-
gativt?
Jo, du laver for meget!
For du har så svært ved at 
sige nej. Men det er nu da et 
positivt problem.
For tænk engang, hvis vi 
var nogle flere, der sagde ja 
– lige som Anne Lise…
Hvilket Helnæs, hvilket 
land…
Til lykke Helnæs med An-
nelise!
Til lykke Christian med din 
viv. Et fortræffeligt valg!

 Jette Arp
Drejø Præstegaard

Svendborg

Ny vej på Helnæs!?
Er teknisk forvaltning over-
hovedet klar over, at vi har 
fået en ny vej?
I sidste nummer af Helnæs-
posten, kunne jeg med stor 
forundring læse, at jeg uden 
min og familiens vidende, 
åbenbart var flyttet til den 
nye vej : KILDESKOVVEJ.
I samme post kunne jeg 
også læse, at min nye nabo 
var blevet skilt fra sin kone 
TINA, og var flyttet sammen 
med sin nye kone MIA, i et 
hus på KILDESKOVVEJ.
Det var dog heldigt, for så 
bliver jeg da ikke helt alene 
på den nye vej.
Et enkelt spørgsmål til sidst: 
hvor ligger den egentlig???

Med venlig hilsen 
Erik Jepsen  

(tidligere Klinteskovsvej)

PASTORENS KLUMME
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Assens Trælast

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

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!

På nær 3 år og syv måneder 
har hun boet på Helnæs hele 
sit liv. Hun elsker folkefærdet 
herude og dyreryggen nede 
fra kroen. Alligevel rejser 
hun fra øen. Når man spørger 
hende hvorfor? - Er der kun et 
svar – K Ø R S E L!

TRANSPOSTPROBLEMER I
Af Jakob Haahr 

”Det er ikke turen frem og 
tilbage til arbejde, der er 
problemet”, siger Lone. For 
Lone er det kørslen til sport 
næsten hver dag, der træk-
ker tænder ud. Både Stefa-
nie på 12 og Sandra på 6 går 
til håndbold og gymnastik i 
Ebberup. Hun synes, det er 
vigtig, at de får lov til det. 
Men de skal hentes, og af 
og til er hun først hjemme 
seks, halv syv og så er det, 
at det ”nogen gange står op 
i halsen”. I hallen hører hun 
nogen gange en far, der trip-
per og skynder på sit barn 
– ”skynd jer nu, mor står og 
venter hjemme med maden”. 
Ja tak, tænker Lone så – ”og 
jeg skal først hjem at lave 
den”. Det er ikke altid sjovt. 
Havde det hjulpet, hvis der 
havde været en bus, spørger 
jeg hende. ”ja, men så skulle 
der være flere afgange – en 
ekstra afgang er ikke nok”.

Forventer mere tid

Hun glæder sig til at flytte til 
Sønderby og forventer at få 

meget mere tid. Stefanie kan 
cykle frem og tilbage til hal-
len, det bliver enklere med 
transport mellem legekam-
merater og i løbet af et par år 
kan Sandra også selv trans-
portere sig rundt i Ebberup. 
Men Lone synes, det er ve-
modigt at rejse fra halvøen, 
og hun har da også en drøm 
om at komme tilbage, når 
børnene er fløjet fra reden.

Minus 3 år og 7 måneder

Hun har, som nævnt, boet 
hele sit liv på Helnæs på nær 
3 år og syv måneder. I 7 må-
neder var hun ung pige i hu-
set i USA – ”jeg har kontakt 
med familien endnu derov-
re”, fortæller Lone, selvom 
det er 22 år siden, hun var 
’over there’ – ”jeg fik jule-
kort til jul”. 
Desuden har hun læst 3 år i 
Odense. Hun  blev uddan-
net som korrespondent i en-
gelsk og spansk. Interessen 
for spansk fik hun i USA, og 
så var det dengang Spanien 
lige var kommet med ind i 
EF, og man regnede med, 
at samhandlen med Spanien 
ville øge betragtelig og der-
for var der generel god tro på 
jobmuligheder. Hendes for-
ældre tjente for meget i stu-
dietiden, så hun kunne kun 
få 200 kr. om måneden i SU, 
derfor brugte hun adskillige 
fridage og weekender med 
at servere på Helnæs kro. 
Lone, der også er student fra 

Vestfyns gymnasium , blev 
færdig som korrespondent 
i 1988. Bagefter søgte hun 
over 100 stillinger, men der 
var bare ingen stillinger at 
få – spaniolerne kunne jo i 
forvejen kommunikere på 
engelsk og så var der kartof-
felkur og stor arbejdsløshed, 
så det var ikke så nemt.

Campingliv

I stedet blev hun ”camping-
mutter” på Helnæs og det var 
hun glad for, fordi det også 
indbefattede mange gode 
positive oplevelser. Men 
man tager det sure med det 
søde, og så fortæller hun om 
en episode, som vi på grund 
af historiens spændingsni-
veau og dramatik, ikke kan 
indvie HelnæsPosten og 
dens læsere i (vi tier, hvor 
andre jokker i spinaten). Til 
tider kunne det også være 
hårdt at være campingmut-
ter, fortæller Lone, bl.a. for-
di man skulle afsindig tidlig 
op i sommerperioden, for 
at nå det hele. De sidste el-

leve år har hun arbejdet som 
social- og sundhedshjælper 
i Assens Kommune, hvor 
hun udøver det respektable 
erhverv at udøve hjemme-
hjælp for kommunens ældre 
borgere.  I sundhedsplejen er 
hun endvidere sikkerhedsre-
præsentant og forflytnings-
instruktør.

Farvel og velkommen igen

”Nu er det forbi med slalom-
ture mellem store opskyllede 
sten og bundgarnspæle ude 
på dæmningen”, siger Lone. 
For selv om hun og børnene 
fortsat vil komme meget på 
Helnæs, så behøver de frem-
over ikke at skulle trodse 
stormfloden.

Vi ønsker Lone god vind, og 
så ønsker vi Ebberup og Søn-
derby tillykke med Lone.

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

ASSENS

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

EN POLITIKERS  
BETRAGTNINGER
Af Søren Steen Andersen 

Helnæs har jeg især som 
dreng besøgt hundredevis af 
gange. Det var der vi tog fa-
milie og venner med; det var 
der min far tog mig med, når 
der skulle fiskes hornfisk, 
og det var der, vi badede om 
sommeren. Så selvom vi bo-
ede i Verninge, var Helnæs i 
vore tankerne nær ved. At vi 
senere skulle ende i samme 
kommune, vidste ingen. Vi 
tænkte den gang blot over 
det pudsige i at skulle pas-
sere Haarby kommune for så 
igen at lande i Assens kom-
mune på vor vej til Helnæs. 

I dag viser det sig, at Hel-
næs er ved at være et ganske 
stærkt varemærke. Ikke alle 
lokalområder er så privile-

gerede. Som Britta Schall 
Holberg skrev i en kronik, er 
området ikke styrket i folks 
bevidsthed pga. kommu-
nen, men snarere pga. lokal-
områdets viljestyrke. Folk 
kan selv og vil selv pga. en 
rodfæstet selvstændigheds-
kultur. For på Helnæs, som 
så mange steder, har man 
divergerende opfattelser af, 
hvad der skal ske. Men noget 
er sket. Alle kender Helnæs 
og folk kender stedet for, at 
der sker noget. Der er gang i 
tingene. Og det er fordi folk 
selv gør noget.

Det er min opfattelse, at det 
ikke er kommunen, der skal 
så frøene, men den kan godt 
vande og gøde de frø, som 
lokalbefolkningen selv sår. 
Og der er forskel på de man-
ge små lokalområder i vores 
kommune. Nogle steder ryk-
ker, andre ikke.

På mødet fik vi meget med 
hjem. Udover et oplag af Hel-
næsposten (og tak for det!) fik 
vi status på bla. bredbåndssi-
tuationen, rensningsanlæg-
get, den lange vej til børne-
pasning, forsamlingshuset 
osv. Positivt var det at kunne 

konstatere, at der er ca. 50 
børn under 15 år på øen.  

Øens fremtid kan der være 
mange meninger om, men lad 
os slå fast med det samme: 
udgangspunktet er stærkt. 
Det er lettere at bygge noget 
op, hvor der er vilje og lyst, 
end hvor der er stagnation og 
mismod. For mig at se er der 
tre skrækscenarier for et sted 
som f. eks. Helnæs: Det ene 
er at ende som et frilandsmu-
seum for turister; det andet 
er at ende med forfald, og det 
sidste er at ende som på den 
nordtyske ø Sild, hvor hele 
niveauet bliver skruet op til 
et rigmandsreservat.

Helnæs har i dag en bred va-
riation i både befolkning og 
bygningsstil. Folk er forskel-
lige, – og gudskelov for det! 
Deraf udspringer de gode 
ideer. Også husene er meget 
forskellige. I fremtiden skal 
der være mulighed for en be-
hersket udvikling. Der kan 
fyldes lidt ud med grunde 

hist og her i byen. Der skal 
være plads til spændende 
arkitektur og ikke blot snæ-
rende lokalplaner med plads 
til udelukkende stokroser og 
småsprossede vinduer. 

Det er umiddelbart mit bud 
på, hvordan man sikrer en 
fornuftig udvikling, hvor 
man undgår både forfald, 
men også at blive overrendt 
af turister og burgerbarer 
som ved Vesterhavet.

Det var i hvert fald spænden-
de at besøge Jer. Det er mit 
håb, at I også vil bruge os. Vi 
vil gerne inspireres til, hvor-
dan vore andre lokalområder 
kan udvikle sig. Imens må vi 
håbe, at der i det mindste kan 
komme en bedre bredbånds-
forbindelse til øen. Har man 
for resten tænkt på at oprette 
en privat børnehave til de 
mange Helnæsbørn?

Dette var blot et par betragt-
ninger fra en politiker i den 
nye storkommune.

Søren Steen Andersen er 
Byrådsmedlem, gruppefor-
mand (V) og bor Degnegy-
den 13, 5690 Tommerup.

Tak for husly…
Oven på et møde er der ofte tid til at gøre sig mange tanker i bilen på vej hjem ad de lange vestfynske landeveje. Vejen hjem fra 
møder er jo blevet længere i vores ny, større kommune. Således var vejen hjem fra Helnæs forleden fuld af tanker ovenpå et godt 
besøgt, konstruktivt møde på den kendte kro. Vi 5 politikere samt et par embedsfolk fra Assens Kommunes Udviklingsudvalg 
holdt møde på Helnæs, hvor vi så Naturskolen, Forsamlingshuset, samt havde glæden af at mødes med 14 lokale beboere samme 
aften. I øvrigt samme mønster som da vi var på Bågø sidste år.

Alle kender Helnæs og 
folk kender stedet for, 
at der sker noget
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KORT NYT

Film fra 50’erne
Det har været en stor succes, 
at vise film fra 1950’erne. 
Den første Carl Th. Drey-
ers filmatisering ”Ordet” af 
Kaj Munk blev introduceret 
af Pastor Carl Bjarkam, der 
også forestod samtalen efter 
filmen ved kaffebordet.
Tilslutningen var helt over 
forventning. Biografsalen var 
næsten fyldt. Det samme 
gjorde sig gældende man-
dagen efter, da filmen ”Ung 
leg” blev vist i Assens Bio. 
Her var det forfatter Martin 
Jensen fra Hårby, der ind-
ledte og afsluttede aftenen. 
Igen en vellykket og interes-
sant aften.
Der er endnu 2 filmaftener 
på programmet. Den 12. 
marts vises ”Vagabonderne 
på Bakkegården” af Morten 
Korch.

Denne aftens debatgæst er 
Helle Blume Andresen, Hel-
næs.
Der afsluttes den 26. marts 
med en Dirch Passerfilm. 
Måske ”Vi er alle sammen 
tossede” Nærmere præsenta-
tion er overflødig.
Vi har med stor fornøjelse 
arbejdet sammen med arki-
verne:
Kærum – Sønderby
Barløse og Sandager – Ho-
levad og 
Gamtofte & Søby – Turup

ah

Udviklingsudvalget i Assens 
Kommune holdt møde på Helnæs 
”Drukner Helnæs i den nye 
storkommune? – Vil Helnæs 
blive hørt?”
”Hvordan kan vi synliggøre os 
og sikre fremtidig opmærk-
somhed fra kommunen? Det 
er vigtigt at landområdernes 
stemme og ønsker høres i den 
ny kommune. Vi skal ses som 
en ressource og ikke som 
en belastning…” (citat fra 
HelnæsPosten årgang 1. nr. 1 
forsiden).

LOKALPOLITIK
Af Poul Dreisler 

Frygten for glemsel og usyn-
liggørelse, udtrykt i Helnæs-
Posten i forbindelse med den 
nye storkommunes dannelse, 
blev dementeret meget kort 
tid efter kommunens etable-
ring og udviklingsudvalgets 
konstituering. Onsdag den 
7. februar 2007 afholdt ud-
viklingsudvalget sit 1. møde 
efter konstitueringen på 
Helnæs. Udover udvalgets 
5 politikere deltog kommu-
naldirektør Henning Qvick, 
udviklings- og sekretariats-
chef Peter Nielsen og landdi-
striktskoordinator Anja Knud-
sen. Udvalget havde ønsket 
at besøge Helnæs Mølle, Fri-
luftsgård og Naturskole og 
Forsamlingshuset. Udvalget 
afholdt derefter sit ordinære 
møde på kroen og efter mid-
dagen havde man inviteret 
til et dialogmøde med Be-
boerforeningens bestyrelse, 
den udpegede borgergruppe, 
formanden for Forsamlings-
huset og formanden for Bor-
gerhuset samt Otto Arp. Det 
havde været kendt i nogen 
tid, at udvalget ville mødes 
med Helnæs-borgere, men 
det var ikke før sent blevet 
klart, hvilken form mødet 
skulle have og hvem der 
skulle med.

Mødets dagsorden

Formanden Ole Knudsen (V) 

bød velkommen og nævnte, 
at udvalget havde set frem til 
dette møde, idet det var det 
andet og sidste, man ville 
gennemføre ”på stedet.” 
Man havde i efteråret væ-
ret på et tilsvarende besøg 
på Bågø, som sammen med 
Helnæs udgjorde et specielt 
udkantsområde. Formanden 
nævnte også, at han med det 
samme måtte sige, at han 
ikke havde penge med. De 
øvrige i udvalget er Arno 
Termansen (A), Hanne Vahl 
(A), Søren Steen Andersen 
(V) og Aksel Jørgensen (C). 
Ifølge udvalgets egen dags-
orden havde man formuleret 
formålet med mødet som: 
• at præsentere udvalget og 
beboerforeningen, og give 
mulighed for dialog, 
• at gøre status for situatio-
nen på Helnæs (beboerfor-
eningen),  
• at have dialog om øens 
udfordringer og udviklings-
muligheder – hvad vil man 
gerne gøre på Helnæs?
• at spørge ind til hvordan 
Kommunen kan understøtte 
er fortsat udvikling på Hel-
næs. 

Det interessante ved mødet 
var, at udvalget i deres ordi-
nære møde bl.a. havde drøftet 
et ”oplæg til proces for udar-
bejdelse af borgerinddragel-
sespolitik”. Ikke mindre in-
teressant var også et punkt, 
hvor udvalget havde drøftet 
Fødevareministeriets Land-
distriktsprogram og et ud-
spil om at nedsætte en lokal 
aktionsgruppe (LAG). Iflg. 
sagsfremstillingen forventer 
man, at Assens Kommune 
får 2 mio. til rådighed pr. år 
(2007 – 2013) til lokale akti-
viteter og projekter i landdi-
strikterne. Det interessante 
i nævnte program er de fire 
overordnede målsætninger 
for programindsatsen: 
• flere iværksættere og lo-

kale arbejdspladser i landdi-
strikterne
• stærkere konkurrencekraft 
i fødevare- og skovsektoren
• varierende landskaber, rig 
natur og rent miljø
• attraktive levevilkår i land-
distrikterne, der bidrager til 
en stærk sammenhængskraft 
mellem land og by.

Hvad kom der ud af mødet?

Efter en lidt tøvende start 
blev mødet en dialog om de 
spørgsmål, der optog hver 
enkelt. Udvalgets formand 
er citeret i FS den 9. februar 
for at sige, at ”det, beboerne 
var interesseret i var først 
og fremmest at få en rolig 
og afbalanceret udvikling.” 
Han nævnte desuden et kon-
kret ønske om at ”der åbnes 
mulighed for at få tilladelse 
til at bygge flere helårshuse”. 
Ser vi på de fire hovedpunk-
ter ovenfor talte man om, at 
forudsætningerne for opfyl-
delsen af pkt. 1 og 4, har at 
gøre med en bevarende lo-
kalplan, og der foruden en 
appel til kommunen om at 
medvirke til at få en løsning 
på de bredbåndsproblemer, 
vi har. Ole Knudsen nævnte, 
at Assens Kommune har en 
vision om at være på for-
kant i den digitale udvikling, 
hvorfor dette spørgsmål op-
tog dem en del. 

Desuden ønskes flere lokale 
arbejdspladser og bedre bør-

“
Alt i alt et nyttigt møde 
og en god indledning til 
et samarbejde med den 
nye Assens Kommune, 
som ser ud til at kunne 
få vide perspektiver.

”
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MURERFIRMA GUNNAR PEDERSEN

HANS PEDERSEN
SNAVEN 11 · 5631 EBBERUP

TLF. 6474 1199
FAX 6474 1188
MOBIL: 2074 1699

Aut. kloakmester

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak
Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Udlejes med fører:
Teleskoplift – op til 16m
Minigraver
Bobcat
Rendegraver

nepasningsvilkår, og mere 
fleksible kollektive trafikløs-
ninger for børn og unge for 
at de kan leve et naturligt og 
udviklende liv sammen med 
kammerater i sport og lign. 
efter skoletid. Miljøforhold 
og rig natur kan kædes sam-
men med oplysningen om, at 
rensningsanlægget på Hel-
næs ikke fungerer hensigts-
mæssigt til stor skade for 
Nørrefjord og Helnæs Bugt. 
”Øens” forsamlingsmulig-
heder blev berørt. Besøget 
i forsamlingshuset og den 
omstændighed, at Borgerhu-
set nu skal indsende ansøg-
ning om tilskud, satte fokus 
på dette vigtige spørgsmål. 
Ligeledes kom man heller 
ikke uden om at skulle drøfte 
landbrugserhvervets fremti-
dige udvikling og mulighe-
der på Helnæs i relation til 
ovennævnte program o.m.a.

Opfordring til at udarbejde en 
landsbyplan

Ved afslutningen af mødet 
tilbød Anja Knudsen, at Hel-
næs kunne få en af de syv 
landsbyplan-bevillinger, hun 
pt. forventer, der bliver givet 
(ca. 40.000 kr). Hun opfor-

drede i den forbindelse alle 
Helnæsborgere til at være 
med i at udarbejde en sådan 
plan. Forsamlingen tog imod 
tilbudet. Mødet sluttede 
med, at Otto Arp overrakte 
hvert medlem i Udviklings-
udvalget de 14 numre af Hel-
næsPosten, der indtil nu er 
produceret og udgivet. Heri 
kan udvalget få gentaget 
alle de synspunkter, der blev 
fremlagt på mødet og flere 
endnu. Samt få en generel 
indføring til livet, som det 
leves på Helnæs jf. HP. 
Som afslutning på dialog-
mødet bød formanden på en 
øl eller vand og uformel snak 
med medlemmerne, hvilket 
var en god måde at slutte på. 
Alt i alt et nyttigt møde og 
en god indledning til et sam-
arbejde med den nye Assens 
Kommune, som ser ud til at 
kunne få vide perspektiver. 
Foreløbigt er Helnæs ikke 
druknet i den nye storkom-
mune og gør det næppe hel-
ler. 

PORTRÆT
Af Eigil Kristensen 

Kirsten fra Strandbakken 5 
fylder 60 år den 25/3. Kir-
sten er gift med den noget 
yngre Kaj (ifølge Kaj), og 
de flyttede i efteråret ’99 til 
Helnæs fra Hårby. De havde 
længe kigget efter hus på 
landet, men det var svært at 
finde det rigtige, for Kisten 
havde tre krav til den nye bo-
lig. Dels skulle det være en 
ny gård, dels skulle den ligge 
på torvet i Hårby, og endelig 
måtte den ikke koste noget.  
Kirsten fandt sin ”gård” og 
hun forventer, at denne dejli-
ge bolig skal blive den sidste 
i rækken. Kirsten er nemlig 
faldet godt til blandt Helnæs-
boerne og glæder sig også 
meget over den dejlige natur 
og de mange dyr på Helnæs.
Kirsten har 3 drenge og 11 
børnebørn, og hun er stadig 
meget aktiv. Arbejdsmæs-

sigt er det som social- og 
sundhedshjælper i Hårby, 
og Kirsten er meget glad 
for arbejdet med borgerne, 
men mærker stramningerne 
og synes også, der bruges 
meget tid på egenkontrol på 
området. Kirsten er aktiv til-
lidsmand, og fritiden bruges 
blandt andet som kasserer i 
beboerforeningen, og Kir-
sten formåede også at være 
med i årets dilettantforestil-
ling. Kirsten holder sig i god 
form og stresser af med cyk-
ling og motionsløb, og ud-
over 4 maratonløb (godt 42 
km) har Kirsten en del halv-
maratonløb bag sig. Kirsten 
har også i sine yngre dage 
haft interesse for fart. Hun 
har nemlig tidligere kørt go-
cart (”100ccm, A-national”) 
og denne type har fast træk 
på baghjulet, og go-carten 
skal derfor skubbes i gang. 
Kirsten fortæller, at hun hav-
de svært ved selv at skubbe 
den i gang og engang næsten 
formåede at køre sig selv 
ned. Men ellers ”kører hun 
vist meget godt” og har på 
trods af de mange køreture 
til arbejdet heldigvis undgået 
at køre dyr ned på Helnæs.
Kirsten overvejer at gå på 
efterløn i løbet af året og på 
den måde få mere tid til bør-
nebørnene. 

Kirsten Nielsen fylder 60
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Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.

Fenja på 1 år og 10 måneder 
har fået en lillesøster, og hun 
hedder Kajsa. Fenja pludrer 
og drikker frugtte og ville 
egentlig gerne fortælle om de 
mange interessante detaljer, 
men reporterens sprogøre 
kunne desværre ikke rigtig 
tunes ind til ”dialekten”. Vi 
stiller derfor om til moderen, 
Camilla, som fortæller os lidt 
om fødselen.

HJEMMEFØDSEL
Af Eigil Kristensen 

Søndag den 7/1 fødte Ca-
milla en stor pige (51 cm og 
4 kg) hjemme på Strandbak-
ken. Det var planlagt, at det 
skulle være en hjemmefød-
sel, så Camilla og Thomas 
havde denne gang valgt at 
følge lidt fødselsforbere-
delse, og Camilla nåede med 
to gange, hvorimod Thomas 
slet ikke nåede med. Men det 
skulle han måske alligevel 
have prioriteret lidt højere? 
Veerne begyndte kl 19:30 
og kl 21 blev der ringet til 
jordemoderen, som i øvrigt 
kører ud fra Svendborg, og 
lige pludselig gik det stærkt. 
Camilla havde dog mest for 
sjov sagt til jordemodervag-
ten, at de skulle sende en jor-
demoder, om ikke andet så 

for faderens skyld. Camilla 
og Thomas nåede slet ikke at 
fylde det store hjemmefød-
selsbadekar, men kun lige 
akkurat deres eget badekar, 
og kl 21.50 var Kajsa født. 
Camilla fortæller, at Thomas 
havde telefonkontakt med 
jordemoderen under fødse-
len, og Thomas blev blandt 
andet orienteret om, at bar-
nets hoved skulle forblive 
under vand, indtil fødslen 
var helt færdig. Jordemode-
ren dukkede op kl 22.30 og 
checkede, at mor og barn var 
ok. Om Thomas blev check-
et, melder historien ikke no-
get om. Men kort tid efter 
var mor og barn pakket ind 
i tæpper i stuen, og der var 
saftevand til mor og kaffe til 
far.

Fenja hilste på lillesøster 
Kajsa næste morgen, og lige 
så snart fingre og tæer var 
talt, var Fenjas næste kom-
mentar: ”Morgenmad”

Et stort tillykke til Camilla, 
Fenja og Thomas.

PS! Hvor er det nemt at være 
mand, selv en 100 % gør-
det-selv-mand

En rigtig 
“gør det selv” 
mand

Stævnevej 21

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

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

Banereservation
64 71 57 07

Mandag - onsdag 14 - 22  Torsdag 10 - 23
Fredag og lørdag 10 - 24  Søndag 10 - 21
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Et propfyldt forsamlingshus. 
Overalt var der folk. I salen, 
på balkonen. Der var stadig 
mad til overs, da alle var mere 
end mætte. En uforglemmelig 
oplevelse i fejringen af et 
uforligneligt overskudsmen-
neskes festligholdelse af sin 
70 års fødselsdag. 

MARKANTE KVINDER
Af Poul Dreisler 

Lad os blive i det storladne. 
Hvorfor ikke føje Annelise ind 
i rækken af andre store kvin-
der, vi kommer til at tænke på 
ved en sådan anledning. Vi 
ved jo, at kvinden ofte bruges 
som symbolet for stærke vær-
dier og heltemodige bedrifter. 
Tænk blot på Liberty, friheds-
gudinden, der vogter indgan-
gen til New York og USA. Et 
monument i stål og sten, med 
en fakkel, der lyser og oplyser 
verden. 
Frankrig har sin Marianne. 
Under den franske revolution 
i 1792 vedtog man, at republi-
kken Frankrig skulle repræ-
senteres af en ung kvinde, der 
samtidig symboliserede frihed 
og lighed. Hun ses her i spid-
sen for de oprørske borgere, 
svingende stolt med trikoloren 
og sin pragtfulde barm. 
Vi har også vort eget sym-
bol: ”Mor Danmark”. Sym-
bolet på en kærlig, varmhjer-
tet dansk nation. Får hun et 
sværd og et skjold forvandles 

hun til Moder Danmark - en 
kampklar, nordisk kvinde og 
stadig et stærkt symbol på et 
forsvarsberedt Danmark, der 
ikke vil lade sig byde hvad 
som helst. 
Mor Danmark hører til i 
Danmark, hun er vort sym-
bol. Vi kan også komme 
nærmere Helnæs, idet vi jo i 
Kerteminde har en pragtfuld 
granitstatue af Amanda. 
Hun har dog ikke den status, 
som de nævnte, slet ikke, 
nærmest tværtimod, men 
hun er et lokalt symbol, så 
hvorfor skal vi ikke også 
have et sådant på Helnæs? 
Hvorfor ikke udpege Anne-
lise til at være dette symbol 
på den frygtløse, altid i spid-
sen, den der overkommer 
alt. Den, der bekæmper sult 
og nød, og som stiller sig i 
spidsen for hvad som helst, 
blot det gavner fællesskabet, 
friheden og ligheden.

Tilbage til festen

Lad os atter få benene på 
jorden og mindes den her-
lige fest. Iflg. invitationen 
lød det, at familie, naboer 
og venner var velkomne. En 
stor familie, ok, den er stor, 
naboer er der da nogen af, 
men det er vel begrænset al-
ligevel. Resten må så være 

venner. Og der var rigtig 
mange. Gavebordet med 
flasker og blomster og alt 
andet godt at glæde sig med 
- og snakken ved bordene. 
En fest uden lige. Buffeten 
bugnede og blev fyldt op 
igen og igen. Omsætningen i 
tarteletter var så stor, at køk-
kenet opgav at følge med, så 
man måtte selv fylde høns i 
asparges på. Stegen, tærter-
ne, kødet i alle former, islag-
kagen, desserterne, ostene 
og frugterne, kaffen og ka-
gerne, ja et sandt udtryk for 
alt hvad hjertet kan begære, 
men dårligt tåle. 
Midt i det hele holdt Hans 
Peter, Annelises (og Chri-

stians) anden søn, der ikke 
bor på Helnæs, en tale til sin 
mor. Vittigt, kærligt og klogt 
hyldede han sin mor, og med 
et glimt i øjet udtrykte han 
sin og familiens følelse af at 
blive overset i forhold til bro-
deren, Carl Åge, der bor så 
tæt på. Følelsen havde især 
ramt, fordi han, Hans Peter, 
ikke var blevet omtalt i mo-
derens fødselsdagsportræt i 
HelnæsPosten. Her var han 
blot nævnt som den (ano-
nyme) anden søn. ”Jamen”, 
som én ved bordet hviskede, 
”sådan går det dem, der flyt-
ter væk, de bliver glemt”. 
Denne festeftermiddag blev 
en storstilet fest for halvøens 
symbol på det altfavnende, 
opofrende og uundværlige 
faktotum, vor Laura, som i 
vort Korsbæk, også indtager 
en matadorrolle.  

Annes poetiske tillykke

Lad os slutte med at gengive 
den hyldest, poetisk udtrykt, 
rimet og fremført af Anne 
på hendes og Jens´ vegne 
og givetvis mange andres. 
De følgende rungende hur-
raer hænger fortsat under 
loftet i forsamlingshuset, og 
Grundtvig, Ingemann, An-
dersen og Oehlensläger, som 
ser til fra væggene, kan be-
vidne, at fællesskabet folder 
sig ud, når en god anledning 
gives. 

Efterskrift til Annelises 70 års fødselsdagsfest

Kære Annelise!
Med få ord vil jeg dig prise,
At snakke med dig kan være en lise.
Du glæder mange med din herlige spise.
I det fag er du ingen novice.
Du tryller retter frem af køer og grise.
Du og Erna er eksperter,
det rimer ikke, men vi ved, I er det. (der)
Har nogen problemer, man ringer til Annelise.
Tak for optræden – hvor du kan vise 
både elskov, galskab, venskab og spise,
går noget galt, vi ta’r en reprise.
Skal noget ordnes, vi kalder Annelise.
Vi håber, dit helbred i mange år vil vise,
vi har dig og Kristian iblandt os – Annelise
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MARLENE LARSEN EBBERUP

Ebberupvej · Ebberup
Tlf. 64 74 11 82

Ugens buket
torsdag og fredag 
kr. 65,-
POSTBUTIK
Åben mandag til fredag
kl. 8.00-17.00

Håndkøbsudsalg 
fra Assens Apotek

Varetur til Helnæs
HVER TORSDAG

Du ringer – Kaj bringer!

Årets dilettantforestilling  
trak igen mange tilskuere til  
Forsamlingshuset. Og alle 
havde måske nok en  
fornemmelse af, at alt var 
som det plejede at være 

 
DILETTANT
Af Otto Arp 

Stykket havde titlen Røre i 
Andedammen og er skre-
vet af østrigeren Walter G. 
Pfaus. Handlingen kan kort 
gengives således: 
En borgmester på landet 
strides med sognets præst. 
For at få striden afgjort, ar-
rangerede de en offentlig 
boksekamp mod hinanden. 
Boksekampen blev vundet af 
præsten. Imidlertid viser det 
sig, at alt var på skrømt. Det 
hele var noget de to kombat-
tanter i skjul havde planlagt, 
for at få penge til en statue 
ved gadekæret og at få flere 
til at gå i kirke. Et noget 
usandsynligt og næsten ab-
surd handlingsforløb, der 
blev krydret med de vante 
stereotyper: Det unge par, 
der i starten ikke må få hin-
anden, sognets sladdertante,  
den drikfældige tosse, som 
altid skal ha’ en lille en osv. 

Egentlig fantastisk, at styk-
ket kunne strække sig over 1 
1/2 time.
 
Man befinder sig i en tids-
lomme i 1950 i et helt fastlåst 
mønster, som det åbenbart er 
svært at komme ud af, når 
der spilles dilettant. 

Men er det så morsomt? Ja… 
vist er det det. Det er altid 
sjovt at se velkendte borgere 
i nye situationer, at se dem, 
når der går kludder i replik-
kerne, at se dem sminket, 
med parykker og puder på 
maven. 

Hovedrollen som borgmester 
blev morsomt spillet af Mo-
gens Rasmussen, der en stor 
del af tiden optrådte i un-
dertøj, i et godt samspil med 
Lene Lohmann (borgmeste-
rens kone). Jens Zimmer, der 

debuterede i rollen som præ-
sten, lignede til forveksling 
en sådan; den drikfældige 
tosse spilledes meget sjovt af 
den udefra kommende Jør-
gen Gerberg. Annelise Lar-
sen, der spillede hans kone, 
er næsten et naturtalent, el-
ler også spiller hun bare sig 
selv. Sladdertanten, spillet af 
Kirsten Nielsen, havde store 
problemer med den kraftige 
udstopning (hvilket hun kla-
rede flot) var forudsigelig 
sjov. Det unge par, Maria 
Søgård og Linda Larsen, var 
rigtig søde og kvikke. Alt i 
alt en rigtig god præstation 
af alle de medvirkende skue-
spillere, som Helle Blume 
Andresen dygtigt havde in-
strueret. Sminkøse var Mai-
ken Solvig, regissøren var 
Karl Åge og Eigil og den me-
get nødvendige sufflør Anne 
Hansen.       

Det er et stort og impone-
rende arbejde der lægges i 
dilettantforestillingen, både 
af skuespillerne, scenetekni-
kerne, suffløren og instruk-
tøren, men måske skulle man 
overveje at forny repertoiret 
med lidt mere vedkommen-
de tekster, der måske ville 
blive endnu sjovere. Eller 
også kunne der spilles lette 
morsomme klassikere. Jeg 
har en fornemmelse af, at 
de professionelle skribenter, 
der skriver stykker til dilet-
tantforestillinger arbejder 
ganske ensartet og automa-
tisk. Og det kommer der jo 
ikke dramatik ud af. 

Efter stykket var der fælles-
spisning og dans til Hans 
Henriks musikboks.
  

En tidslomme
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Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Nyd maden på

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

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

At bo på Helnæs er godt. Det 
er at sommerbade i havet, 
det er strandvandring på lune 
sommeraftner med efterføl-
gende ål eller rejer og det er 
ølsmagning i Borgerhuset. Det 
er troldænder, blishøns og rå-
dyr i et eventyrlandskab. Det 
er dilettant og andre forsam-
lingshusfester og et herligt 
levende folkefærd. Helnæs er 
en perle. Men ”perlen” eller 
medaljen har en bagside og 
den er mørk – meget mørk.

TRANSPORTPROBLEMER II
Af Jakob Haahr 

Lone på Stævnevej flytter 
fra øen, Morten og Lene 
(Helnæs Byvej 28) flyttede, 
Merete Larsen med børn 
flyttede. Mange andre for-
ældre snakker af og til om 
at flytte. Hvorfor? Svaret er  
K Ø R S E L! 
Det er ikke turen frem og til-
bage til arbejde, der er pro-
blemet. Det ved og indstil-
ler man sig på, når man bor 
herude. Det er ikke børnene 
og skolen, der er problemet 
– busforbindelserne er på 
denne tid af dagen gode. 
Det er fritidsaktiviteterne, 
den er helt gal med. Børnene 

udøver sport eller udøver 
anden fritidsaktivitet inde i 
Ebberup, og det betyder for-
ældrekørsel på næsten alle 
hverdage og i weekender. 
Meget forældrekørsel.

Hverdagen er et puslespil

Majbritt ude på Lindhoved 
kører 600 kilometer om 
ugen blot til at transportere 
unger frem og tilbage. Anja 
Grønlykke er oppe at ringe i 
samme kategori. Hendes bil 
kører 30.000 kilometer om 
året, primært med samme 
formål og. Lone kører 25.000 
kilometer om året.
Hverdagen for familier med 
børn på Helnæs er et pusle-
spil og brikkerne falder ikke 
let på plads. Forældre hiver 
sig i håret også selv om man 
er gode til at hjælpe hinanden 
med samkørsel herude, så er 
det meget svært at få det til 
at hænge sammen. Kilome-
ter spiser kilometer, CO2 op 
i atmosfæren, småskænde-
rier mellem forældre under 
frikadellespisningen, fordi 
kørselsskemaet skal, men vil 
ikke rigtig gå op. Spørgsmå-
let er, om det er rimeligt, at 
folk (næsten) ikke kan bo på 
Helnæs, fordi kørselsbyrden 

bliver så stor? Kan vi gøre 
noget?

Selvfølgelig kan vi bestræbe 
os på at give vores børn fri-
tidstilbud herude på Helnæs 
- i øjeblikket har vi kun tea-
ter (tak til Anne Hansen). 
Men børnene vil gerne være 
sammen med deres venner 
og udøve de aktivitetstilbud 
de tilbyder oppe på landet.

Bus

Vi har mere end 50 børn på 
Helnæs. Den sidste bus går 
fra øen 15.30. Vi har, set med 
mine øjne, behov for flere 
busforbindelser, så blot vi får 
2-3 busafgange mere vil det 
hjælpe gevaldigt. Eventuelt 
kunne man lave telekørsel, 
som man laver andre steder, 
så bussen ikke kører forgæ-
ves. Selv med et par ekstra 
busture vil der stadig være 

ventetid for børnene, men 
det tror jeg nok skal gå. Hal-
len er en herlig legeplads og 
det skulle vel være muligt at 
lave lektier i cafeteriet.

Men der er ikke kun busbe-
hov på hverdage. I weeken-
den er den helt gal. Der går 
ingen busser fra halvøen 
fra fredag eftermiddag til 
mandag morgen. Børnene 
skal også der køres, men 
det er ikke engang det vær-
ste – Hvad med de ældre og 
dem uden kørekort? For dem 
er det ikke muligt at besøge 
venner i weekenden eller 
tage i biografen eller ud at 
spise en hverdagsaften. For 
dem kan Helnæs i perioder 
være et fængsel. Hvilket an-
det sted i landet lukker den 
offentlige transport hele 
weekenden?

KØRSEL – Medaljens bagside



12  HELNÆSPOSTEN    MARTS 2007

Seriøs rådgivning
– altid med et smil...

Ebberup
Ebberupvej 71 · 5631 Ebberup
Tlf. 64 74 11 70 · Fax 64 74 20 90
ebberup@sparekassenfaaborg.dk
www.sparekassenfaaborg.dk

Så egentlig er alt ved det gamle – men vi glæder os til 
en masse nye og spændende udfordringer.
Som den lokale Sparekasse er vi altid lige i nærheden, 
og vi er der, når du har brug for os.
Velkommen til Sparekassen Faaborg. Vi tror på fremtiden.

Fastelavnsfest i  
Forsamlingshuset

Forsamlingshuset har igen 
med stor succes afholdt fa-
stelavnsfest. Festen blev 
indledt med den traditionelle 
slåen ”katten af tønden” i 
to aldersopdelte afdelinger. 
Udover æren til de to katte-
konger og –dronninger var 
der bunker af slik til alle de 
udklædte tøndeslagere, og 
der var fastelavnsboller og 
sodavand / kaffe til alle de 
fremmødte. Der var også 
præmier til blandt andet den 
bedste, sjoveste, sødeste 
og uhyggeligste udklædte 
børn, samt en flaske vin til 
alle (læs begge) udklædte 
voksne. Dagen afsluttedes 
med konkurrencer mellem 
de udklædte børn, og der var 
glubsk interesse for ”biden 
til bollen”, og det var bestemt 
ikke ufarligt for de små prin-
sesser, trolde og dæmoners 
tæer da ballondansen skulle 
udkæmpes på dansegulvet. 
En dejlig dag for både foræl-
dre og udklædte børn.

Galleri H.G. åbner med  
spændende ny udstilling

Den 31. marts åbner Hroar 
Gomsrud for en ny sæson, 
hvor han viser nye sider af 

sit talent. Hroar har brugt 
vinterens kulde og våde vejr 
til at male 35 billeder efter 
model. Hans 5 modeller og 
de mange billeder udgør 
et tema, som samlet udgør 
grundlaget for en sensuel 
og erotisk oplevelse. Ved at 
male sine modeller i naturen 
og udnytte sit stærke farve-
sprog har han fået frembragt 
en nærværende oplevelse for 
beskueren. 
Der er fernisering lørdag 
den 31. marts kl. 14.00 i Gal-
leri H.G. på Stævnevej 15, 
Helnæs. Udstillingen varer 
til den 28. maj.

oa/pd

Efterlysning

Hvis nogen Helnæsboere 
ejer effekter, der stammer 
fra 50 érne. Det kan være tøj, 
husgeråd eller billeder af ar-
bejdssituationer, vil vi meget 
gerne låne tingene i arkivet 
til udstilling den 17. og 18. 
marts. I år sætter vi fokus 
på 50 érne. Vi har en hel del 
luftfoto af huse og gårde, 
men vi vil gerne låne flere, 
så vi kan få en spændende 
og alsidig udstilling. 
Henvendelse til Anne Han-
sen, 64 77 13 76.

Så er der revy på Helnæs 
– igen

Beskæmmende nok, har vi 
måttet lade os orientere om 
Helnæs begivenheder gen-
nem FS ś lokalredaktion i 
Assens. Vi har dog været vi-
dende om, at der er revy lør-
dag den 31. marts kl. 19 i for-
samlingshuset og vi har også 

vidst, at det i år især skulle 
handle om HelnæsPosten og 
hvad der sker, (eller måske 
ikke sker) når redaktionen 
tager på rejse uden at sørge 
for at en avis er klar forinden. 
Der er hele 14 medvirkende 
til at løfte opgaven med at 
få en avis på gaden, og det 
skulle efter forlydender blive 
meget morsomt. Titlen på 
revyen er ”HelnæsPosten på 
(ned)tur” og den sætter, som 
sit forlæg, fokus på ”folk 
og fæ i lokalsamfundet” og 
med 21 revynumre, komme r 
man vidt omkring. Billetsal-
get startede den 1. marts og 
man forventer, at der hurtigt 
vil blive udsolgt. Prisen på 
125. kr./person inkluderer 
en ”Revy”platte fra Helnæs 
Kro incl. kaffe og småkager 
og efter løjerne er der musik 
og god underholdning. Der 
lokkes med en overraskelse 
på scenen i løbet af aftenen. 

pd

Generalforsamling i  
Borgerhuset – ikke længere 
tilskud pr. automatik

Bestyrelsen for borgerhu-

set opfordrer til at så mange 
som muligt kommer til den 
årlige generalforsamling d. 
21. marts kl. 19.30 i Borger-
huset, idet man af Assens 
Kommune er blevet infor-
meret om, at det tidligere 
automatiske tilskud til drif-
ten af huset bortfalder den 
1. januar 2007. Man skal nu 
fremsende en ansøgning for 
at få bevilget penge. Besty-
relsen har naturligvis sendt 
denne ansøgning. ”Men da 
der er tale om en ansøgning, 
kan vi ikke forvente, at vi 
bare får dette tilskud. Vi kan 
heller ikke være sikker på 
at modtage hele det ansøgte 
beløb” mener bestyrelsen for 
Borgerhuset. Det skal derfor 
drøftes, hvad man så skal 
gøre, hvis ikke man får det 
beløb, man plejer

pd

To højskoleelever fra  
Helnæs udstiller på kunstnernes 
Forårsudstilling på  
Charlottenborg

To højskoleelever Konstan-
tinas Navasaitis og Alexan-
der Marchuk, der kommer 

KORT NYT
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

Ved Anne Hansen

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

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

Tegnet af Emma Nissen

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

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

Har du en ledig dag i din påskeferie, så har jeg en 
ide til at udfylde den

Månedens vinder
Når der igen er et børne-
venligt arrangement på 
Tobaksgården er det Olga 
Thime, der får 2 billetter 
dertil. Olga er månedens 
vinder. Tillykke!

Hvad med at tage til stranden 
og koge æg i det fri? Det var 
min oplevelse som barn hvert 
år Påskelørdag.
Vi malede hønseæg med flot-
te mønstre – syntes vi selv 
– og smurte nogle klapsam-
men rugbrød, så lånte vi en 
gammel kasserolle af mor og 
fulgtes ad til havet. Helst mod 
øst, der var som regel mest 
læ. Vi - det var skolekamme-
rater, der legede sammen om 
søndagen – kun piger – andet 
var utænkeligt.
Ved havet fandt  nogle af os 3 
sten til et ildsted. Andre fandt 
brændsel, det kunne være 
tørre grene og strå. Vi fyldte 
havvand i gryden og satte den 
på ildstedet og lagde æggene 
i vandet, når det var lunkent. 

Det var næsten umuligt at få 
vandet til at boble. Det var 
stort arbejde at få ild under 
gryden og vi fyrede uafbrudt 
på skift og lå og pustede ind 
under gryden. (Tændstikker 
var medbragt). At vi fik snav-
sede hænder  og blev noget 
sodede i hovederne, behøver 
jeg vist ikke at fortælle.
Mens nogle arbejdede, legede 
resten på feddet, f. eks. ”Råd-
den æg”. Der kunne let gå 1 
time til 1½
inden vandet var i kog, men 
vi synes, det var spændende. 
Når vi endelig spiste æggene, 
var blommen som regel helt 
mørk i kanten, men de smag-
te fantastisk godt. Jeg ved nu, 
at hviderne stivner allerede 
ved 60 grader. Hvis vejret ar-

ter sig nogenlunde, er det en 
dejlig oplevelse.
Denne skik bruger vi i vores 
familie her på Helnæs Påske-
lørdags eftermiddag i noget 
moderne udgave. Påskelørdag 
læsses en vogn efter traktor 
med halmballer, malede æg, 
kaffekurv og hele familien. 
Vi snyder med hjælp af avis-
papir, spiser de velsmagende 
æg, leger og slutter af med 
kaffe og chokoladeæg. En 
skik vi gerne anbefaler til an-
dre. Det er vores påskeskik, 
måske har andre lignende, de 
vil fortælle om.

henholdsvis fra Litauen og 
Hvide Rusland, har netop 
fået meddelt, at flere af deres 
billeder er blevet optaget på 
Kunstnernes Forårsudstil-
ling på Charlottenborg. De 
to kunstnere, som efter deres 
uddannelse på deres hjem-
landes kunstakademier, hav-
de ønsket sig et højskoleop-
hold i Danmark – er endt på 
Helnæs Højskole, hvor de er 
blevet undervist af Alexan-
der Thieme. Han opfordrede 
dem til at indsende nogle af 
deres værker til Charlotten-
borgs Forårsudstilling. Bil-
lederne kan ses på forårsud-
stillingen fra den 17. marts 
sammen med en installation 
af Alexander Thieme, som 
også er blevet optaget i det 
fine selskab. Helnæsboere, 
som vil stifte bekendskab 
med de to kunstneres vær-
ker, kan på en særudstilling 
i Galleri Helnæs Gl. Præste-
gaard se deres billeder, som 
alle er malet på Helnæs. Ud-
stillingen er åben de næste to 
weekender.                        oa
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Gudstjenester
11/3 kl. 11 
(Kirkekaffe)
18/3 kl. 9.30
25/3 kl. 17.00

ARKIVET HAR 
ÅBENT HUS
Lørdag den 17. marts kl. 
14.00 - 17.00 og søndag den 
18. marts kl. 11.00 - 16.00

Borgerhuset
Generalforsamling onsdag 
den 21/3 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter
Forslag skal være formanden 
i hænde senest 8 dage før ge-
neralforsamlingen.

Torsdagsklubben
– er flyttet til onsdag den 7. 
marts på Højskolen. 
Foredrag ved tidligere høj-
skoleforstander Gunnar Han-
sen, Ollerup Gymnastikhøj-
skole.

Ølsmagning
Ølsmagning tirsdag den 20/3 
kl. 19.30 og onsdag den 18/4 
kl. 19.30.
Husk tilmelding senest 2 dage 
før til Jørgen 6477 1829

Gymnastik 
i Borgerhusets gymnastik-
sal hver mandag kl. 19.30 - 
20.30. Kom og vær med, alle 
er velkomne (M/K). 
Det er gratis for Helnæsbo-
erne.
Husk vand og liggeunderlag.
Charlotte Foss Madsen
Telefon 6477 1710

Linedans
Linedans hver torsdag 
I Borgerhuset kl. 19.00
ved Else og Bjarne Grønbæk
Alle er velkommen

Galleri Helnæs 
Gl. Præstegaard
Udstillingen 
HVIDT-MØRKE
Billeder af Frede Troelsen
Fernisering lørdag den 31. 
marts kl. 14.00
Efterfølgende koncert med 
Klezmer Duo.

Galleri HG
Udstillingen KVINDER
Oliemalerier af Hroar 
Gomsrud
Fernisering lørdag den 31. 
marts kl. 14.00

Helnæs Kultur- og Musik-
forening
Lørdag den 31. marts kl. 
16.00
KLEZMER DUO
Helnæs Gl. Præstegaard.

Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Helnæs Byvej 33
Tlf. 6477 1595

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19
Tlf. 6477 1397

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Helnæs Forsamlingshus
Fdm. Janus Storm
Lindhovedvej 29
Tlf. 6477 1882
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6613 2487

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Lone Rasmussen
Stævnevej 14
Tlf. 6474 2574

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Bøgeskovvej 16
Tlf. 6477 1307

Skolekredsen 
Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252,
5300 Kerteminde
Tlf. 6532 1275

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Kirsten Broberg
Fåborgvej 41,
5610 Assens
Tlf. 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

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

DET SKER I  MARTS FORENINGERRubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009 

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

02 Jam!Aften: Elevation (U2 Jam)

03  Rock Hard Power Spray 

 SUPPORT: The Stores

09 Søren Berlev Gas Show 

16  Caroline Henderson

22  Erann

24 Stuen til femte

24 BigBand 17:48 

27 Generalfors. Tobaksgaarden

29 Jesper Thilo & 

 Søren Kristiansen Trio 

30 Juncker & Jacob Groth

31 Nikolaj & Piloterne 

Galleri H. G.
Fernisering lørdag 31/3 kl. 14

Udstilling »KVINDER« 31/3-28/5
Stævnevej 15 · 24 48 60 96

MISERABEL???
Snart vil en større flok 
gudsbenådede skuespil-
lere/lokale fjolser og til-
flyttere prøve at opføre 
Helnæsrevyen 2007:

”HELNÆSPOSTEN PÅ 
(NED)TUR???”
Forsøget vil blive gjort i 
Helnæs forsamlingshus 
den 31/3 kl. 19, og skulle 
der være enkelte interes-
serede, skal billetter be-
stilles hos Janus på tlf. 64 
77 18 82.
Billetpris 125 kr., som inklu-
derer: Fjolsernes forestil-
ling, revyplatte og fest.
Drikkevarer købes i for-
samlingshuset til rimelige 
priser.
 
STOR AUKTION!!!
Der afholdes auktion i Hel-
næs Forsamlingshus den 
første april klokken tolv.
Der vil være mulighed for 
at erhverve sig eneståen-
de finkulturelle genstan-
de, lettere brugte rekvisit-
ter (dog ikke Tina) samt et 
utal af døde dyr.
 
Et eventuelt overskud går 
ubeskåret til Revyholdets 
evalueringsfest.

UDSOLGT
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Hjælp til campingpladsen
Til butik/reception på cam-
pingpladsen søges hjælp til 
travle perioder. Det vigtigste 
er, at du er serviceminded, er 
god for et smil og en moden 
alder er bestemt ikke noget 
problem. 
Henvendelse til:
Eigil på 4042 9388 

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

Bogholder søges
1 gang om ugen, så mange  
timer, der nu kræves!
Helnæshus Grafisk
Strandbakken 57
Tlf. 6361 0061

Modeller søges
Voksne kvindelige modeller 
søges hurtigst muligt.
Kunstmaler 
Hroar Gomsrud
Stævnevej 15,
Tlf. 2448 6096 

Brandstige
Metal, ubrugt, Model nr. JT 
45, med fastgørelsesbøjle, 
længde: 4,5 m, bredde: 0,31 
m, 13 trin, max. belastning: 
150 kg. Kr. 250,-
Henvendelse til:
Preben Holk
»Skovlund«
Tlf. 6477 1315 

Kirkebil
Vi efterlyser nogen der i en-
kelte tilfælde vil vil hente og 
bringe ældre til og fra kirken.
Henvendelse til
Bodil Storm 
tlf. 64 77 13 97 

Klintholm Honning
35 kr. pr. glas.
Helnæs Byvej 17,
Bjarne Grønbæk
Tlf. 64771735

7 personers hjørnesofa
samt lænestol i gulblomstret 
stof. Fanstastisk siddekom-
fort. Sælges billigt.
Inger Lund
Helnæs Byvej 69,
Tlf. 2927 0575

Supertilbud
2 sorte lædersofaer – ens og 
næsten fabriksnye – sælges.
Afhentningspris kr. 1.200,-
Mejeriet
Ryet 13 – åben lørdag 14 – 17.

2 stk velholdte barnevogne 
sælges
1) Flot sort barnevogn med 
gråt indtræk. Lufthjul (har 
aldrig været punkterede 
eller flade) Tilhørende lift 
medfølger. Astma-venlig 
madras (1 år gammel). Re-
gulerbar håndtag. Fungerer 
helt fint. Mærke: Basson 
Pris: 750,-

2) Pæn brun/beige BRIO 
barnevogn. Tilhørende lift 
medfølger. Helt ny madras 
(er stadig i emballage). Rig-
tig god og stabil. Fungere 
perfekt. Pris: 750,-
Lone Schramm, 
Lindhovedvej 18,
Tlf. 6477 1506

Hvem har 
set vores 
kat Milo?
Hun er hvid 
med sorte, 
rødbrune og 
brune afteg-

ninger. Hun bor på Ryet 3, 
Mosegård.
Hun er sidst set søndag den 
11. februar. Ring venligst, 
hvis I ved hvor hun er.
Klaus og Karina Bang
Tlf. 6477 1578

Børnepasning tilbydes
Jeg er en pige på 15 år, som 
er meget glad for børn, og er 
vant til at passe børn. 
Så har i får brug for en bar-
nepige, kan jeg kontaktes på 
telefon 64 77 15 78.
Karina Bang

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 bortgi-
ves. Bur og foder medfølger. 
Janus Storm
Lindhovedvej 29,
Tlf. 6477 1882

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

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

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.

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

Assens 
Vinduespolering

v/EbbeVesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

Hjertelig tak 
for al opmærksomhed
ved min 70 års fødselsdag!
Venlig hilsen
Jens Mygind Hansen

Hjertelig tak
for den overvældende op-
mærksomhed til min 70 års 
fødselsdag.
Kærlig hilsen
Annelise

60 år
Kirsten Nielsen, Strandbak-
ken 5, fylder 60 år den 21. 
marts.

40 år
HelnæsPosten trofaste og 
meget produktive medar-
bejder Jakob Haahr, Helnæs 
Byvej 26A, fylder 40 år den 
6. marts. Jakob er især kendt 
som bladets naturskibent og 
essayist med et herligt skævt 
blik på lokalsamfundets 
snurrigheder. Vi ønsker Ja-
kob hjertelig tillykke.

red.

KØB & SALG MÆRKEDAGERubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009 



HELNÆSPOSTEN MARTS 2007 
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Forvent
at få særbehandling

En forbrugeroplysning 
vedrørende pressen 
incl. HP: 

Ved overrækkelsen af vort 
hovedorgan HP til Udvik-
lingsudvalgets medlem-
mer på mødet på Helnæs 
Kro den 7. februar, følte 
en deltager i mødet det 
nødvendigt at oplyse føl-
gende til de fremmede: 
- at HelnæsPosten er et 
privat blad og 
- at indholdet ikke kan 
tages som udtryk for Hel-
næsboernes mening. 
Hertil er der kun at sige:
- at det jo er så rigtigt, 
som det er sagt. 
Netop i den henseende 
ligner HelnæsPosten alle 
andre seriøse medier i 
dette land. 

En forbrugeroplysning 
– især for handy-men
Dr. Thomas Woller kunne 
ikke medvirke i interviewet 
om sit barns fødsel, da 
han var kaldt på hjemme-

besøg, men Dr. Thomas 
oplyser, at når man starter 
på noget, må man også 
selv fuldføre det – helst 
sammen med konen.

En forbrugeroplysning 
– om stærke drifter
Vi ved, at der er blevet styr 
på trafiksikkerheden på 
Helnæs. Men iflg. læser-
brev i JP dræber kønssyg-
domme hvert år over 300 
danskere. Det er snart 
mere end trafikken gør, 
konstateres det.
HP+ utrættelige forbru-
geroplysning oplyser: Brug 
sele og livrem. Sele når 
du kører ud og livremmen 
fastspændt, når du føler 
dig fristet. Men hvem vil 
nu holde øje med det på 
Helnæs?

Der er ingen ende på, hvor og 
hvordan Helnæsborgere begår 
sig udi i kunsten. Nu har en 
Helnæsborger endda vundet en 

præmie for at udfolde sit talent 
i udlandet. Og i et materiale, 
det har været meget vanskeligt 
at øve sig på under hjemlige 
breddegrader. Succesen hand-
ler om, at Pia Haahr – godt nok 
sammen med 3 nordmænd – 
vandt første-præmien for udfø-
relsen af en sneskulptur navn-
givet ”Fraktal Natur”. Alt dette 
skete under familiens vinterfe-
rie ved noget så eksotisk som 
sneformningsfestivalen i Vinje 
i Norge.                              pd

Nu også Helnæs Kunst i Norge

Er navnet på Galleri Helnæs 
Gl. Præstegaards påskeudstil-
ling. Udstillingen omfatter 
en lang række såkaldte Hvide 
billeder af maleren og bil-
ledhuggeren Frede Troelsen. 
Frede Troelsen er en anerkendt 
og spændende kunstner, der 
jævnligt udstiller på Charlot-
tenborg i København samt på 
den fynske forårsudstilling. 
Frede Troelsen, der nok mest 
er kendt som billedhugger, 

har i de senere år lavet en lang 
række spændende billeder, 
som nu vises samlet på gal-
leriets forårsudstilling. Der 
er fernisering på udstillingen 
lørdag den 31. marts kl. 14.00. 
Efterfølgende kl. 16.00 vil den 
kendte duo Klezmer Duo spille 
jittish musik som også veksler 
mellem det mørke og lyse, det 
muntre og sørgmodige. Arran-
gementet med Kletzer Duo er 
arrangeret af Helnæs Kultur 
og Musikforening.  

oa

Hvidt mørke


