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Min lange vej til 
Helnæs – Side 8

Helnæs Kultur  
& Musikforening
10 år – Side 10

ANMELDELSE
Af Poul Dreisler & Otto Arp 

Så oprandt aftenen, vi så 
længe havde set frem til. 
Næsten som om året havde 
fået sin anden jul. Rygterne 
havde svirret længe om en 
barsk omgang, hvor ingen 
gik fri for udlevering til 
nådesløs spot og spe. Ved 
indgangen meddeltes på en 

reklamestander, at der var 
udsolgt af rådne æg. Som 
optakt havde hele besætnin-
gen ladet sig forevige i Hel-
næsPostens konkurrerende 
medie, Fyens Stiftstidende ś  
lokalspalte fra Assens, med 
ryggen mod den litterære og 
kunstneriske kilde, Jørgen 
Storms gylletank. 

Og hvad skete?

Vi kom til et fornyet kunst-

tempel. Nymalet i lyse farver. 
Borde dækket med blomster 
og en trendy rygepolitik an-
nonceredes fra starten. Der 
var udsolgt. Forsalget var gået 
forrygende – kun 100 kunne 
komme i betragtning, og bil-
letterne var revet væk. Og 
løjerne kunne komme i gang. 
Temaet var hentet fra en af de 
seneste succes’er på Helnæs, 
HelnæsPosten. Revyhol-
det havde tænkt sig den 

HelnæsPosten 
på nedtur!

Afdøde litteraturprofessor 
Hans Brix skulle engang 
anmelde et modernistisk tea-
terstykke. Hans kommentar 
til stykket var, at det eneste 
sted han kunne finde på at 
anmelde det, var til politiet. 
Det er der dog slet ingen 
grund til ved anmeldelsen af 
årets revy, der måske led lidt 
af en manglende skarphed i 
pointerne og en overdrevet 
hensyntagen til »ofrene«.

  ★★★★★
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Intolerance og snævertsynethed

PÅ DR1 har der igennem et stykke tid kørt en serie 
– ”Hvor kragerne vender” – om et lille øsamfund ved 
Nordøstenglands kyst ude i Atlanterhavet.
Serien omhandler den lokale læge Bill, der er tidligere 
plastikkirurg og udpræget storbymenneske. Han flytter 
sammen med sin kone Lisa hele familien til en lillebitte 
ø Hildasay med kridhvide sandstrande og herlig, frisk 
havluft. Et sandt Paradis på jord, og det helt ideelle sted 
at flytte til med sin familie, for at slippe væk fra hverda-
gens og storbyens fortravlede trummerum. Det er imid-
lertid ikke uden problemer
 
ØEN har på mange måder lighed med Helnæs. Alle 
kender hinanden. Alle er interesseret i alt, hvad alle la-
ver og blander sig på godt og ondt. Øens befolkning 
deler sig i forskellige anskuelser og interesser. Der er 
naturligvis konflikter med de, der flytter til øen, og de, 
der altid har boet på øen. Der er de unge og de gamle 
osv. Intolerancen og snævertsynetheden florerer, men 
tilgivelsen er dog lige om hjørnet. Alle skændes i fuld 
offentlighed – intet er fremmed og intet er for småt til 
at være interessant.
 
VI KENDER DET OGSÅ. Fordømmelse og forargelse 
er også en del af hverdagen på Helnæs. Hvad kan vi 
gøre ved det – eller skal vi overhovedet gøre noget? Ja, 
selvfølgelig skal vi det.
 
ÅRETS REVY er én måde at tage fat om det på. Hu-
moren og satiren kan få bragt proportioner i tingene og 
være sikkerhedsventilen for al den lumre sladder og by-
snak. En af de mange positive ting, der kan siges om 
årets revy, er det kraftige element af selvironi. Det er 
ikke kun de andre, der skal udleveres – det skal vi alle. 
»Den der ikke kan grine af sig selv, har ingen humor«, 
siger man – og det ender som bekendt i skadefro selv-
forherligelse.
 
OGSÅ I KIRKEN hører vi det samme budskab: Du er 
kun noget i kraft af dine medmennesker.
Hvem tør kaste den første sten?                                  oa 
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LEDER
situation, at hele redaktionen 
var blevet forhindret i at ud-
give Posten, hvorfor det nu 
var en alternativ redaktion, 
der skulle sørge for, at orga-
net for den højere oplysning 
udkom. De alternative havde 
erkendt deres begrænsning, 
idet de forventede, at deres 
indsats ville resultere i ”Hel-
næsPosten på nedtur”. Lad os 
sige det med det samme. De 
vil få ret.

Vid, og vanvid og lummerhed

Revyen varede ca. to timer 
og rummede noget for enhver 
smag – også den dårlige. Der 
var mange, meget morsomme 
og vittige numre, og der var 
en række muntre indslag om 
kunsten og håndværket, når 
det er bedst på Helnæs, og så 
var der en række numre, hvor 
man fornemmede, at den 
gamle, kendte karlekammer-
fims stadig er til stede i land-
distriktet. Enkelte af disse 
numre kunne snildt have væ-
ret gemt til et særligt udvalgt 
publikum, uden man af den 
grund følte, at noget mangle-
de. Vi fik en gennemgang af 
produktionen af avisen, først 
med lederen, som Sherlock 
Holmes spillede så livagtigt, 
at man næsten troede, det var 
Dan på hjørnet. Han drønede 
rundt og ledte efter …lederen. 
Pastorens klumme manglede 
ikke. Den kom, som sendt 
fra himlen, med det budskab, 
der holder den virkelige avis 
i gang: ”Gud bevare Helnæs-
Posten”. 

Alkoholdet

Redaktionen var udstyret 
ganske som den nu engang er 
i virkeligheden. Specielt hæf-
tede man sig ved, at enhver 
gæst skulle nyde et glas vin 

fra hylden med de firkantede 
”Châteauneuf du Pape”, et 
mærke den virkelige redak-
tør altid har troet havde navn 
efter emballagen. Da truppen 
for de flestes vedkommende 
er inkarnerede øldrikkere – i 
varierende grad – var det i sig 
selv en vits at se den væmmel-
se de smagende tog imod de 
vinøse dråber. Alkohol havde 
sin plads i repertoiret. Der var 
blindsmagning, og især dyr-
kedes forholdet mellem alko-
hol og Ejgils tilkendegivelser. 
Han fik en morsom, men ublid 
medfart for sin markering 
vedrørende emnet. 

Højdepunkter

Det var ganske usædvanligt 
at se Niels Ulrik vandkæm-
met og i jakkesæt føre sig 
frem på scenen med en ele-
gance og afslappet charme 
som en anden Dean Martin 
fra det andet »rat pack«. Han 
gjorde det godt. Revyen skyl-
des hans pen – for det meste 
– og hans styring af løjerne. 
Hans interview med Jørgen 
Storm var morsomt, hans 
uskyldige fortælling om fru 
Storms tur ud i den store ver-
den – til det lokale Kaufhaus 
des Weltes (Kadewe), Mar-
lene i Ebberup, var også ube-
talelig morsom. Hans mange 
annoncer og meddelelser 
rummede ind imellem vid af 
høj klasse. Viggo’s Fru Chri-
stoph var et højdepunkt med 
kuffertfisk, Nilfisk osv. Sø-
rens parodi på Foss Madsen 
som tømrer var let genken-
delig. Et stykke med action 
og alternativt håndværk. En 
spættekasse uden hul – natur-
ligvis. Halvøens rige kunstliv 
blev også fulgt til dørs med 
adskillige indslag. Gourmet-
hjørnet med vor egen Chef de 
Cuisine, der kan koge suppe 
på hvad som helst. Mange 
flere burde nævnes. Flisemu-
rer Erik Jepsen’s lighed med 
Jens Jørgen Thorsen var for-
bløffende.

Vurderingen 4 ud af 5 stjerner

Efter denne aften kan man 
spørge, hvorfor er der ikke 
revy hvert år? Der er da nok 
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Tiden op til påske er fastetid.
Men vi faster ikke herhjemme 
i Danmark. Det gør man 
mange andre steder. I de 
katolske lande f.eks. Og  
muslimerne har en måned-
lang faste. Ramadanen.

OVERFLODSSAMFUND
Af Anders Lundbeck Rasmussen 

Faste handler vel om be-
grænsning. Begrænsning af 
luksus og overflod. Men den 
tyske tænker Hans Magnus 
Enzensberger, skriver et sted, 
at fremtidens luksus let kan 
komme til at ligge i netop 
begrænsningen: Ikke i at få 
mere, men mindre. Fordi 
fremtidens luksus vil være: 
Tid, opmærksomhed, rum, 
fred og ro, miljø og sikker-
hed. Hvis det er rigtigt, så lo-
ver det godt for kirkens guds-
tjeneste. For i højmessen, der 
snegler sig af sted i sit eget 
tempo, er der god tid og op-
mærksomhed på Guds ord, 
og fred og ro til fordybelse.
Men også uden for kirke-
rummet efterspørges dette. 
Drømmen om et mere enkelt 
liv dyrkes af mange. Og der 
er også dem, der  realiserer 
drømmen og melder sig ud af 
det travle forbrugersamfund 
med alle dets præstationskrav 
og overfladiske materialisme. 
Der eksperimenteres med 
alternative energiformer, bo-
ligformer og livsformer, i et 
forsøg på at begrænse alt det 
overflødige forbrug og leve 

livet mere enkelt. Det er vel 
en form for faste. Men det 
giver næppe mere tid og op-
mærksomhed. For det kræver 
en hel del tankevirksomhed, 
hvis den dybe tallerken hele 
tiden skal opfindes igen. Og 
hvis alting skal være hjem-
melavet. Det tager nu engang 
længere tid at bage sit brød 
selv end at hente det hos ba-
geren. Og at ringe efter en 
pizza er mindre tidskræven-
de, end selv at sørge for hele 
pizzaens tilblivelse fra jord til 
bord. Det såkaldt enkle liv er 
ikke så enkelt endda, og det 
er ikke frigjort fra det materi-
elle. Tværtimod. Præstations-
kravene i ´det enkle liv ,́ er 
heller ikke mindre end i for-
brugersamfundet. Når man 
hele tiden skal overveje, om 
man nu gør det rigtige. Om 
det er forsvarligt i forhold til 
klodens samlede miljøregn-
skab.
 
Det såkaldt enkle liv  
er ikke så enkelt endda,  
og det er ikke frigjort 
fra det materielle. 
Tværtimod.  
Præstationskravene i 
´det enkle liv ,́ er  
heller ikke mindre end i 
forbrugersamfundet.

I en folkekirkelig sammen-
hæng handler fastetid også 
om begrænsning. Men i en 
dybere forstand end den, der 

ligger i at begrænse sig og 
dæmme en smule op for over-
floden en gang imellem. For 
hos os handler fastetiden om, 
at mennesket er et begrænset 
væsen. Det vidner sultens, 
nødens og dødens hærgen 
rundt omkring i verden om. 
Også et menneskeliv er be-
grænset. Afgrænset af fødsel 
og af død. Efterhånden som 
livet skrider frem, begræn-
ses de muligheder vi har. Et 
menneske på firs har ikke 
de samme muligheder som 
en på tredive. Men den be-
grænsning af vores livsrum, 
som vi oplever med alderen, 
er ikke kun negativ. For den 
rummer også en stadig større 
koncentration om de valg, 
vi har truffet undervejs i li-
vet. Og om de muligheder vi 
har tilbage. Og selvom vores 
præstationsevner begrænses 
med alderen, så er den rigeste 
dimension i livet stadig tilba-
ge, nemlig den at kunne tage 
imod. Med alderen bliver der 
mere tid til eftertanke. Og 
opmærksomheden på livets 
mirakel skærpes. Og det er 
stadig værd at besinde sig 
på i fastetiden. Indtil påsken 
kommer med sin fortælling 
om Gud, der sprænger den 
menneskelige begrænsning.

Julen varer lige til 
påske, men indimellem 
kommer fasten

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

at grine af. Og det kunne 
give mod til at prøve at kom-
me lidt ud over det helt nære. 
Der er ikke mange udefra, 
der kunne forstå en bønne 
af mange af numrene. Man 
havde endda sorteret i dem.
Således var flere gledet ud, 
hvis ikke ofret havde købt 
billet eller var tilstede. Det 
er heller ikke til at forstå, at 
det er svært at skaffe spillere 
til årets dilettant, idet der her 
udvises spilleglæde, og for 
fleres vedkommende, talent 
og lyst til at spille.

Det var ganske  
usædvanligt at se Niels 
Ulrik vandkæmmet 
og i jakkesæt føre sig 
frem på scenen med en 
elegance og afslappet 
charme som en anden 
Dean Martin

En lidt mere kritisk sans i 
sammensætningen, gerne 
med nedtoningen af de fni-
sende pubertære underlivs-
beretninger, og meget gerne 
skarpere pointering i en ræk-
ke af numrene var ønske-
ligt. Ikke mange matrikler 
og personer forblev uberørt, 
for det meste med en herlig 
uhøjtidelig selvironisk tone 
og gennemførelse. En revy, 
der fanger mange sjove ting, 
men som holder sig på det 
helt nære plan. Mange num-
re udspringer givetvis af de 
samtaler, man har i et festligt 
lag, hvor det hele helst ikke 
skal være for tanketungt. Og 
som nævnt i indledningen: 
Det er rigtigt set og forstået, 
at hvis revyen var billedet på 
HelnæsPosten, ville nedtu-
ren være en realitet. Tak for 
den advarsel. Tak for revyen. 
Vi glæder os til næste år. Og 
da gerne med klaver og flere 
sange.  

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!

LÆSERBREVE
Forskønnelse af  
Forsamlingshuset

Så skete det endeligt.
Nu er vi næsten færdig med 
første etape af opfriskningen 
i forsamlingshuset. Vi i be-
styrelsen (trods megen syg-
dom) samt nogle ganske få 
(også frivillige), men meget 
trofaste og ihærdige og påli-
delige hjælpere, har knoklet 
på livet løs i tre uger. Uden 
frivillig arbejdskraft – intet 
forsamlingshus. Så vi er me-
get taknemmelige for hjæl-
pen.

Nu kan brugerne af huset 
glæde sig til et lyst og rent 
forsamlingshus – et rigtig 
solskinshus indvendigt. Vi 
er stolte over, med forholds-
vis små midler, at have gjort 
huset så indbydende. 

PS. Også tak til familien som 
kom med øl og sodavvand til 
skifteholdet! Moralsk støtte 
er også vigtig.

Janus Storm  
og Bente Haines

Vi skrev i sidste nummer af 
HP, at vi ville vende tilbage 
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.

NATURFORVALTNINGEN
Af Poul Dreisler 

 

Det er ikke så lige til at svare 
på disse spørgsmål, som det 
lyder. Det kræver lang tids 
studier på nettet for lægfolk 
at finde ud af, hvad der er 
op og ned på emnet. Når vi 
ser et hegn blive skåret ned, 
er det ikke en ulykke, ofte 
tværtimod. Det kan være en 
hensigtsmæssig måde at få 
et nyt, smukkere og tættere 
hegn til at gro op. Det kræ-
ver naturligvis, at man ikke 
også fjerner rødderne. Det 
er ikke så meget hegnene, 
der er problemet i det åbne 

land. Det er digerne. Der 
skal altså skelnes mellem di-
ger og hegn. Oftest er der et 
hegn på diget. For at gøre det 
endnu mere kompliceret, så 
virker eller virkede digerne 
ofte også som hegn – i be-
tydningen markskel.

Beskyttede diger

De diger, der tales om, er 
såkaldte sten- og jorddiger. 
De er beskyttede efter na-
turbeskyttelseslovens §4 og 
museumslovens §29. Kor-
tet over beskyttede diger på 
Helnæs viser, at der er regi-
streret rigtig mange diger. 
Landskabet luftfotograferes 
hvert andet år, således enhver 
kan følge med i, hvordan si-
tuationen er. F.eks. havde 
amtsmyndigheden i Viborg 
Amt i 2003 konstateret, at 
der i amtet i tiden fra 1995 
til 2002 uden tilladelse var 
fjernet 68 diger med en sam-
let længde på 14 km. De var 
på luftfoto fra 1995 og 1999, 
men ikke i 2002. Digerne er 
næsten forsvundet gennem 
de seneste årtier. Ser man på 
100 år gamle kort, vil man 
se, at syv ud af 10 diger er 
forsvundet. Først fra 1992 
har diger været naturlovbe-
skyttede. Konsekvensen af 
at fjerne diger uden tilladel-
se er, at ejeren enten bliver 
pålagt at genetablere diget 

eller også at søge om lovlig-
gørelse – altså, hvis nogle 
opdager det og myndigheden 
(nu kommunen) griber ind..

Digerne er fortidsminder

Årsagerne til beskyttelsen 
er, at digerne er dele af den 
danske historie, de er for-
tidsminder. De har en kul-
turhistorisk betydning. De 
medvirker til at bevare et 
varieret landskab og viser 
tidligere tiders skel mellem 
marker, ejerlav og sogne.
De fleste af de diger, man 
kender i dag, er fra tiden ef-
ter landboreformerne i slut-
ningen af 1700-tallet og ud-
skiftningen af landsbyernes 
jorder. Sten- og jorddigerne 
fungerede først og frem-
mest som hegn, der skulle 
beskytte afgrøderne mod 
løsgående dyr. Den gang 
var det lovpligtigt at hegne 
sine afgrøder ind. Et sådant 
almindeligt markskel, eller 

Om hegn og diger  
på Helnæs 
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forhindring i marken, fortæl-
ler en historie fra fortiden, 
som altså forsvinder, hvis 
diget fjernes.

Digerne er vigtige for dyr  
og planter

De har også en biologisk be-
tydning. Digerne er vigtige 
levesteder for et stort antal 
vilde dyr og planter. Som le-
vested er digerne forskellige 
afhængigt af, om de er be-
voksede eller ej. Man har talt 
op til 300 forskellige arter af 
urter på diger, hvilket er en 
fjerdedel af alle kendte, dan-
ske blomsterplanter. Firben, 
stålorme, hugorme og snoge 
lever godt i digerne, som også 
tjener som overvintringssted 
for padder. Jagtvildtet, så-
vel de hårede og fjerede har 
digerne som skjule- og leve-
sted. De er spredningskorri-
dorer for dyre- og plantelivet 
i landbrugslandet. Dvs. de 

virker som forbindelsesveje, 
hvor dyr og planter kan spre-
des gennem det åbne land.

Hvad nu med det  
fjernede hegn?

Vi skrev i HP nr. 3 om et 
fjernet hegn. Det var knapt 
rigtigt. Det var et dige, med 
et levende hegn, der var tale 
om. Men er dette dige et be-
skyttet dige og dermed et 
historisk minde og et nyttigt 
værn for dyr og planter etc.? 
På illustrationen, der er ved-
føjet denne artikel kan man 
se diget. Vi vil bede vore 
læsere selv svare på spørgs-
målene og sende svaret og 
andre reaktioner på artiklen 
til redaktionen.

Om hegn

Vi har tidligere (HP nr.3) 
brugt dette gl. kinesiske ord-
sprog: ” Når forandringens 
vinde blæser, vil nogle bygge 

læhegn. Andre bygger vind-
møller.” Dengang i betydnin-
gen af, at man får mest ud af 
forandringens vinde, hvis de 
producerer energi. Læhegnet 
blev på den måde udtryk for 
det passive, det lukkede og 
bagstræberiske. Det viser 
sig faktisk, at der er god me-
ning i at bygge læhegn – og 
hvorfor ikke samtidig med 
vindmøller? Derved får vi 
alle fordele. Vi vil i næste 
nummer af HP beskæftige 
os med hegnene på Helnæs, 
som ikke er mindre interes-
sante, både historisk og bio-
logisk og ligeså mangfoldige 

som digerne. Og for atter at 
komplicere det hele, det le-
vende hegn findes ofte på 
toppen af et dige, men ikke 
nødvendigvis.

Kilder til denne artikel:  
(fundet via google)
http://www.lr.dk/planteavl/infor-
mationsserier/info-planter/np_kul-
turspor.htm
http://www.vibamt.dk/Farkiver/VA-
Arkiv.nsf/
Desuden tak til Biolog Morten 
Rygaard Jerris, Assens Kommune 
for henvisning til:
http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?S
ite=Fyn&Page=Kortopslag&BBox
=546138;6106676;584115;61455479 
(se Arealinfo – natur – beskyttede 
diger)
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KORT NYT
Flot resultat ved indsamlingen 
til Kræftens Bekæmpelse på 
Helnæs

Vejret var solrigt, og velviljen 
var stor søndag den 25. marts, 
hvor Annelise Larsen og Lene 
Runge samlede ind til Kræf-
tens Bekæmpelse. Resultat 
blev ialt 4.150 kr. på Helnæs 
og på landsbasis 27,5 millio-
ner kroner. »Alle var parate til 
at give et pænt beløb, og man-
ge havde pengene klar, når vi 
ringede på døren«, siger de to 
indsamlere på Helnæs. 
– Vi er meget taknemmelige 
over det flotte resultat og 
over, at så mange mennesker 
ønsker at støtte den vigtige 
kamp mod kræft, siger Kræf-
tens Bekæmpelses formand, 
professor Frede Olesen. 
Bag landsindsamlingen står 
Kræftens Bekæmpelses lo-
kalforeninger, som har gjort 
en kæmpe indsats. Temaet for 
indsamlingen var: Din hjælp 
gælder livet. Behovet er stort. 
I år vil flere end 33.000 dan-
skere få at vide, at de har kræft. 
230.000 mennesker lever med 
kræft. 15.000 vil dø af syg-
dommen i år.

Nyt hus på Strandbakken

På Strandbakken 57b er der de 
sidste måneder blevet opført 
et nyt spændende hus. Huset 
er opført som et traditionelt 
landhus i enkle og gode pro-
portioner. Taget er belagt med 
stråtag med en lille kvist ud 
mod vandet. Huset, der er det 
sidste hus for enden af Strand-
bakken, har en helt unik ud-
sigt over Helnæs Bugten. 
Huset ligger tæt på skrænten, 
som for en del er blevet af-
gravet for at der kunne være 
plads til huset. Huset ligger, 
hvor Kirkestien begynder en 
sti, som i sin tid gav anled-
ning til mange stridigheder.

Svar på spørgsmål til kommunen:

Om offentlig transport til og fra  
Helnæs, tilskud til Borgerhuset, 
Forsamlingshuset og Lokalarkivet

SERVICENIVEAU PÅ HELNÆS
Redigeret af Poul Dreisler 

 
På mødet den 7. februar på 
Helnæs Kro, hvor udvik-
lingsudvalget mødtes med 
bestyrelsen for beboerfor-
eningen og borgergruppen, 
blev en række forhold berørt. 
Der har været skrevet om det 
meste i HelnæsPosten. Kom-
munaldirektøren lovede på 
mødet, at alle spørgsmålene 
blev taget med til admini-
strationen, og at der ville 
komme svar så hurtigt som 
muligt. De spørgsmål, der 
blev registreret, er:
 
· Teknologisk infrastruktur 
 (TDC)  
 (endnu ikke besvaret)
· Offentlig transport
· Rensningsanlæg                                     
 ( - do -)
· Bosætning og branddam                        
 ( - do -)
· Kulturstøtte til borgerhuset
 
Der er den 21. marts frem-
sendt svar på to spørgsmål, 
nemlig offentlig transport 
og kulturstøtte til borger-
huset. Proceduren er den, at 
landdistriktskoordinatoren 
(Anja Knudsen) mailer til 
borgergruppen, hvorefter 
borgergruppens repræsen-
tant i landdistriktsrådet, 
Jørgen Jørgensen, har op-
hængt den udprintede kor-
respondance i Borgerhuset, 
hvor alle kan læse den nøj-
agtige ordlyd.

Desuden er modtaget en ori-
entering vedrørende kom-
munal støtte til drift o.a. 
af forsamlingshuse og lo-
kalhistoriske arkiver. Dette 

spørgsmål var foranlediget 
af en generel forespørgsel 
fra landdistriktsrådet.

Offentlig transport 
Spørgsmålet var affødt af, 
at vilkårene var vanske-
lige for børnefamilierne. 
Det er forbundet med store 
vanskeligheder og omkost-
ninger, når børn vil dyrke 
sport og mødes med sko-
lekammerater eller andre 
jævnaldrende efter skole-
tid. Det er dokumenteret,  
at flere familier er flyttet 
af den årsag.  Dvs. de of-
fentlige transportmulighe-
der er alt for begrænsede, 
utilstrækkelige og ufleksi-
ble. Skolebustransporten er 
utilstrækkelig. Spørgsmålet 
er: Kan der gøres noget ved 
det? F.eks. ved at indføre 
fleksible transportformer 
(telebusser), der også kører 
i ydertidspunkterne? Der 
har desuden tidligere været 
anmodet om en udvidelse 
af ruten, således at bussen 
kørte ud til Strandbakken 
og ud af Lindhovedvej.
 
Svar
Rutebilen kører i dag 6 dob-
beltture med start fra Hel-
næs kl. 7.05, sidste tur er 
med ankomst til Helnæs kl. 
17.16. Der køres ikke i week-
ends. På skolefri hverdage er 
der reduceret kørsel til i alt 4 
dobbeltture. På 6 ture kører 
rute 260 som supplement til 
bybussen i Assens by.

Transport af skoleelever fra 
Helnæs til Ebberup Skole 
er ikke optimal set ud fra de 
fremkomne ønsker. En for-
bedring af forholdene ved 

indkørsel af elever til Ebbe-
rup Skole om morgenen kan 
ske ved en mindre omlæg-
ning af ruteforløbet for rute 
260 på tur 1. Udgifter hertil 
er pt. ukendte. 

Hjemkørsel af elever om 
eftermiddagen fra Ebberup 
Skole til Helnæs

Der er en vis utilfredshed 
med hjemtransport efter 6. 
lektion. Her kører der ikke 
nogen »Helnæsbus«, der pas-
ser. Skolebussen kører såle-
des til Helnæs i forlængelse af 
»Nord-ruten« efter 6. lektion. 
Turen kaldes »øv-bussen«. 
Det tager lang tid et komme 
til Helnæs på den måde. (Ele-
verne til Helnæs er med i 
bussen på dens ordinære tur 
rundt med elever).

Hjemkørsel af elever om 
eftermiddagen fra Ebberup 
Skole til Helnæs kan ikke lø-
ses med rute 260.

Udvidelse af ruten til  
Strandbakken og  
Lindhovedvej

Begge anmodninger er ble-
vet afslået af Gammel As-
sens Kommune.
Kørslen, der i dag udføres, 
er kontraktfastsat, en even-
tuel udvidelse af den of-
fentlige servicetrafik på rute 
260 vil afstedkomme øgede 
udgifter, der ikke er politisk 
godkendte.

Generelle forbedringsforslag

Der arbejdes pt. med en for-
bedring af teletaxi-ordnin-
gerne i Assens Kommune. 
Da der endnu ikke foreligger 
endelig oversigt til forbed-
ring/ændring af teletaxi-

Kommunaldirektør Henning Qvick har på mødet med repræsentanter for Helnæsborgerne  
den 7. februar 2007 lovet svar på de spørgsmål, der blev stillet på mødet.
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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

ordningen i Assens, kan der 
endnu ikke siges noget om 
muligheden for at forbedre 
den offentlige servicetrafik 
for alle rejsende til og fra 
Helnæs. Vurdering til for-
bedret betjening af Helnæs 
området vil indgå i den kom-
mende planlægning af den 
offentlige servicetrafik her-
under teletaxi-området. Øn-
sker og forbedringer vil ind-
gå i en samlet prioritering af 
den offentlige servicetrafik i 
Assens Kommune. 

Støtte til Helnæs Borgerhus

For den, der ikke har været i 
nærheden af oprindelsen til 
borgerhuset eller i bestyrelsen, 
har det været vanskeligt helt at 

finde ud af, hvordan det hele 
hænger sammen. Ved at stille 
et spørgsmål til embedsvær-
ket i kommunen kommer der 
en meget fyldestgørende for-
klaring. Det kan derfor være 
fornuftigt at gengive svaret i 
sin helhed her:
”Helnæs Borgerhus ligger 
som en selvstændig længe i 
forbindelse med Højskolen 
på Helnæs.
Adresse Helnæs Byvej  63 
a,  matr.  20 E Helnæs By og 
sogn.

Den 1. 11. 1993 overtog Hel-
næs Borgerhus den udma-
trikulerede del af højskolen 
som et selvstændigt matri-
kelnummer. (20E Helnæs by 

og sogn) iflg. tinglysnings-
kontoret (6614157)
Ingen købesum er angivet. 
Formål: et borgerhus.
Der blev lavet en aftale om, 
at de i 15 år skulle have et 
fast årligt tilskud fra kom-
munen på kr. 40.000 (pris-
talsreguleret)
Der er en samarbejdsaftale 
mellem Borgerhuset og Høj-
skolen med en fordeling af 
udgifterne på henholdsvis 
udvendig og indvendig ved-
ligehold og andre driftsud-
gifter, og denne aftale kan 
kun opsiges, hvis højskolen 
nedlægges eller det faste år-
lige tilskud fra Assens kom-
mune bortfalder før udløbet 
af den 15 års periode, og i så 
fald skal aftalen opsige med 
3 års varsel.
 
Efter den 1.11.2008 kan Bor-
gerhuset søge tilskud i lighed 
med andre forsamlingshuse 
til diverse driftsudgifter, 
men det faste årlige tilskud 
bortfalder - d.v.s. at de i in-
deværende år 2007 skal have 
det faste tilskud på kr. 48.300 
og i 2008 skal de have 10/12 
af tilskuddet.” 

Tilskud til forsamlingshuse og 
lokalhistoriske arkiver

Spørgsmål: Hvad kan der 
forventes af kommunale til-
skud til drift, renoveringer, 
inventar etc.

Svar
”For så vidt angår forsam-
lingshusene, så har alle fået 
tilsendt et ansøgningsskema, 
hvor de kan søge tilskud fra 
»De frie kulturmidler«. Vi 
har ikke helt styr på økono-
mien vedr. de lokalhistoriske 
arkiver, der skal indhentes 
nogle flere oplysninger og 
udarbejdes nogle bereg-
ninger, før der kan gives et 
svar.”

Kommentar fra Anja Knudsen 

”I forhold til forsamlingshu-
sene tror jeg mere på økono-
misk støtte via fonde etc. De 
frie kulturmidler er kun en 
begrænset pulje, og jeg tror 
ikke forbedringer i forsam-
lingshusene bliver prioriteret 
særlig højt. En anden mulig-
hed er at søge den kommu-
nale udviklingspulje under 
Udviklingsudvalget (send 
ansøgning til formanden Ole 
Knudsen).” 

Assens 
Vinduespolering

v/EbbeVesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71
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En krønike om slid og slæb, 
om små kår og hårde betin-
gelser, og om forelskelse og 
en tilfældighed, der bringer 
orden på tilværelsen. Anker 
Andersen, Lindhovedvej for-
tæller om sit liv og oplevelser 
fra sin fødsel i 1924 til han 
bliver gårdejer på Helnæs i 
1958. (Del II)

ERINDRINGER
Af Poul Dreisler og Niels Ellebæk 

Efter opholdet på Ladelund 
Landbrugsskole i 1946/47 
var det fristende at tage en 
tur til Amerika. Agenten i 
Vejle havde tilbud om bil-
let og papirer til at komme 
af sted, men i sidste øjeblik 
tænkte Anker, at det ville 
nu være frygteligt, hvis det 
gik så dårligt derover, at han 
ikke kunne komme hjem 
igen? Så var det bedre at bli-
ve, hvor han var, eller bare i 
nærheden. 

Anker kom alligevel til  
udlandet 

Det blev ikke Amerika, 
”mulighedernes land”, men 
Sverige, Anker landede i. 
Han rejste til Malmø, hvor 
han blev hentet af en svensk 
landmand i en Volvo. De 
kørte langt nordøst på, 100 
km fra Malmø, og langt ud 
på landet. Oplevelsen var 
som at komme i himmeri-
get, så stor føltes forskellen 
på Danmark og Sverige. Her 
havde de alting. Biler med 
flotte farver, en fremskreden 
mekanisering i landbruget. I 
Danmark så man kun trakto-
rer med jernhjul. Da de kom 
til gården, viste det sig, at der 
var endnu en dansker. Fra 
Lolland. Det var dog ikke 
et sted, der var rart at være. 
Anker brød sig ikke om det. 
Bonden var meget tempera-
mentsfuld, og de arbejdede 

på akkord. Det gav f.eks. 
60 öre at strigle en hest. Der 
var sat priser på alt. Efter 
14 dage sagde Anker op og 
ville ikke fortælle den anden 
det, idet det ikke skulle se ud 
som det var noget, de havde 
aftalt. Men Anker erfarede, 
at den anden havde sagt op 
før ham, så de forlod begge 
stedet samtidig.

Cyklede rundt efter arbejde i 
Sverige

Anker cyklede derfra, boede 
på lejede værelser en tid til 
ca. 10 kr. /nat. Fandt arbejde 
på en stor gård, hvor roerne 
skulle hakkes. Boede i et 
nedlagt landbrugs stuehus. 
Det var tag over hovedet og 
kost og logi. De var tre mand 
i stuehuset, og de arbejdede 
fra 04.00 om morgenen til 
22.00 om aftenen. De havde 
15 tdr. land roer, dvs. 5 tdr. 
hver at skulle hakke. Roejer-
net blev stillet ved hoved-
gærdet, når de kom hjem og 
der tog de det, når de 

”Anker sov i lader og 
spiste i 3 uger ikke 
andet end kiks og hon-
ning, han havde med 
sig i en krukke. Der var 
intet arbejde at få.”

skulle ud igen. Der var den 
særregel i Sverige, at suk-
kerroearbejdere i landbruget 
udløste flere sukkermærker 
– vi er i rationeringsmærker-
nes periode – men det ville 
bonden ikke lade dem kom-
me til gode, idet han mente, 
at de havde spist ”som ind i 
helvede” under deres ophold 
hos ham. De tre roearbejdere 
forlod stedet og cyklede vi-
dere sydpå. De andre ville 
hjem til Danmark og fandt ud 
af, at de kunne komme hjem 
via Ystad og Bornholm.  Da 

de kom til Ystad efter 100 km 
cykeltur, viste det sig, at der 
var flere dage til næste båd 
afgik. Så tog de andre videre 
til Malmø og tog over der. 
Anker blev. Cyklede rundt 
i Sydsverige, sov i lader og 
spiste i 3 uger ikke andet end 
kiks og honning, han havde 
med sig i en krukke. Der 
var intet arbejde at få. Han 
søgte ind på et kæmpestort 
gartneri, men logiet kostede 
mere, end han kunne tjene. 
På en arbejdsanvisning i 
Skåne kom han i forbindelse 
med en landmand, der søgte 
en karl. Men heller ikke det 
var lykken. Efter 2 dage 
ville han væk igen, men blev 
overtalt til at blive de næste 
3-4 mdr. Julen nærmede sig, 
og hjemlængslen blev større 
og større. Anker forlod Sve-
rige med det klare indtryk, 
at dér var tyende nul og nix. 
Så slemt var det dog alligevel 
ikke i Danmark. 

Gartner på Amager og  
chauffør i København

I 1954 befinder Anker sig på 
Amager. På et stort gartneri. 
100 tdr. land med grøntsager 
til faste kunder i Køben-
havn. Den første dag han 
er der, bliver han bedt om 
at køre grøntsagerne rundt 
til kunderne den næste dag. 
Udover en skoleudflugt som 
10-årig, til hovedstaden, 
anede Anker ikke, hvad der 

var frem og tilbage i Køben-
havn. Da bonden ikke kunne 
køre med, havde Anker fået 
løfte om en lokalkendt med-
hjælp, men han kom ikke 
inden han skulle af sted. 
Hans store held var, at hans 
tvillingesøster havde plads i 
huset i København, og hun 
tog fri for at lede ham rundt 
med grøntsagerne. Gartne-
riet havde 2 køer til malk-
ning, ellers kun grøntsager 
og kartofler. Bonden var fra 
Frederikshavn og havde haft 
stedet i 30 år.  Anker kunne 
ikke lide konen. Hun var 
ikke rar at omgås. Desuden 
var der forfærdelig mange 
myg. Gartneriet var nabo til 
de militære skyde- og gra-
natkastningsbaner, og Anker 
mener, at de fugtige skytte-
grave var skyld i de mange 
insekter. Efter to år var det 
nok. Anker sagde op og var 
nu arbejdsløs i København. 
Boede 4 dage hos søsteren, 
der nu var blevet gift, så det 
duede ikke at blive for længe 
hos hende. Kufferten blev 
sat fast på cyklen, og turen 
gik ud over Valby Bakke. 

Møder Ellen i Ølstykke og 
kommer til Helnæs

På arbejdsformidlingen i 
Roskilde er der en ledig stil-
ling hos en bonde i Ølstykke, 
og her er en fynsk pige hus-
holderske. Det var Ellen. 
Anker blev der et år og for-

Min lange vej til 
Helnæs II

Anker Andersens gård på Helnæs
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elskede sig i Ellen og hun i 
ham. Efter en tid tog Anker 
atter hjem til Rødding og her 
så han i avisen, at der var en 
bonde på Fyn, der søgte en 
fodermester. Det var på et 
sted, der hed Helnæs. Det 
skrev han om til Ellen og hun 
svarede, at det jo var der, hun 
var fra. Det havde de ikke 
rigtigt fået talt om, mens de 
var sammen i Ølstykke. Og 
bonden, Anker skulle tjene 
hos, var Niels Peter Hansen, 
der ejede den nærmeste gård 
til Ellens barndomshjem, 
Nedergård. Se, det var jo et 
lykketræf af de store. Ellen 
forblev endnu en kort tid på 
Sjælland, før hun drog hjem 
og mødte Anker igen. An-
ker skulle møde i pladsen til 
november og han husker, at 
det var det skønneste vejr, 
da han drog hjemmefra mod 
Helnæs. Men det blev noget 
mere besværligt, end han 
havde forventet, idet han ikke 
kunne få sin knallert med 
persontoget som rejsegods. 
Det var for farligt (benzin i 
tanken). Den skulle sendes 
som fragtgods. Først kl. 20 
om aftenen kom knallerten 
med godstoget til Ebberup 
Station. Vejret var i mellem-
tiden blevet dårligt, og det 
var mørkt, og når uheldet 
nu var ude, så gik det hver-
ken værre eller bedre, end at 
knallerten gik i stå midt på 
Langøre og vandet sprøjtede 

ind over Anker, der nu måtte 
trække knallerten resten af 
vejen. Fra spadsereturen ind 
over Helnæs husker han de 
store hegn og flotte hække, 
som gjorde indtryk på ham.  
Han var inde at spørge om 
vej et par gange og fandt 
først frem kl. 22.00. En tur, 
der var påbegyndt dagen før. 
Men det var så også den tur, 
der blev den sidste efter ar-
bejde, idet Ellen kom hjem 
og hun og Anker slog deres 
spareskillinger sammen og 
købte Nedergård i 1958 af 
Ellens far. 

Anker Andersens soldatertid

Umiddelbart efter højskole-
opholdet på Uldum Højskole 
november til maj 1944/45, 
sluttede 2. Verdenskrig, og 
det danske militær blev re-
tableret og skulle tage sig af 
mange opgaver efter krigen. 
Anker blev indkaldt som før-
ste årgang efter krigen, og 
man havde intet. Kun gamle 
uniformer og materiel. Tje-
nestetiden var 12 mdr. Først 
6 mdr. som rekrut i Viborg 
og derefter 6 mdr. i Thisted 
som flytningevagt. I krigens 
sidste faser var der strømmet 
tusinder af tyske flygtninge 
til Danmark, som blev inter-
nerede i lejre rundt om i lan-
det. Bl.a. i en lejr i nærheden 
af Hanstholm, Klitmøller og 
Hjardemål. Et areal på 200 
tdr. land var indhegnet med 
4 meter højt pigtråd og i en 
kæmpebarak i skoven boede 
hundreder af ældre mænd, 
kvinder og børn. 

”Hvis vagterne talte 
med flygtningene, 
kostede det 10 dage i 
spjældet. Reglementet 
påbød, at der skulle 
skydes med skarpt  
efter evt. flygtende  
internerede”

Alle tyske flygtninge. Solda-
terne, vagterne, 5 ad gangen, 
boede i et lille træhus, meget 
primitivt, i 3 døgn af gangen. 
De skulle selv holde sig med 

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

Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.
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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!

kost og smurte til hvert mål-
tid leverpostejmad, og hver 
gang væltede ørentvister ud 
af madpakkerne. De kom 
fra revner i gulvet. Anker 
husker, at dagsrationen til 
flygtningene var udmålt til 
1700 kalorier pr. dag, hvis de 
ikke arbejdede og 2200, hvis 
de arbejdede. Det blev dog i 
begge tilfælde ofte kun til de 
1700. Kaptajnen var fanatisk 
tyskerhader. Hvis vagterne 
talte med flygtningene, ko-
stede det 10 dage i spjældet. 
Reglementet påbød, at der 
skulle skydes med skarpt ef-
ter evt. flygtende internere-
de. Alt var meget primitivt. 
Intet rindende vand, ingen 
toiletter, blot et gravet hul i 
jorden. Efter 3 dage på vagt, 
tilbage til Thisted og blive 
vasket. Det gjorde et stort 
indtryk på Anker at se de 
fantastiske militære anlæg, 
tyskerne havde opbygget. 
Små tog kørte under jorden, 
kæmpe kanoner og alt var 
usandsynligt teknisk avan-
ceret. Alt stod som da den 
sidste tysker havde forladt 
det.

Faldet godt til på Helnæs

Niels og jeg pakker sammen, 
og på falderebet spørger vi, 
hvordan det så var at blive 
Helnæsboer. Anker siger, at 

han er faldet godt til på Hel-
næs. Han har været levende 
interesseret i det, der ved-
kom ham. Han har været i 
mejeribestyrelsen, formand 
for brugsforeningen og i 
beboerforeningen etc. Han 
stoppede som aktiv land-
mand i 1987, idet der da kom 
krav om miljøinvesteringer, 
som han ikke ville gældsæt-
te sig for. Af gårdens tillig-
gende på 26 tdr. land blev de 
21 solgt fra, og siden har han 
nydt livet, så meget som hel-
bredet gør det muligt. Han 
er dog fortsat aktivt interes-
seret i det, der sker omkring 
ham. Skriver læserbreve, når 
han føler, der er grund til at 
sige til. På vejen ud i mørket 
og regnen igen, stikker An-
ker os et brev med et læser-
brev til HelnæsPosten. Han 
vil gerne give udtryk for, at 
han mener, det er noget tø-
jeri med moderniseringen af 
forsamlingshuset. Anker har 
således bragt os tilbage til 
nutiden.

Ankers læserbrev blev  
bragt i HelnæsPosten  
nr. 2. 2007              

red.

Jette Arp begyndte i 1990erne 
at eksperimentere med at ud-
nytte de fantastiske rammer 
i Helnæs Gl. Præstegård til 
glæde for mange forskellige 
mennesker deriblandt stedets 
beboere

JUBILÆUM
Af Kirsten Broberg  

Ideen var, at Præstegården 
skulle danne ramme om et 
kulturelt mødested.
Der blev arrangeret kunstud-
stillinger, foredrag og meget 
forskelligartede koncerter.
Det var tydeligt, at møde-
stedet tiltrak mange forskel-

Helnæs Kultur & Musikfor
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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

rening 10 år

lige mennesker. Mange gode 
samtaler og oplevelser er det 
blevet til, med en altid gene-
røs beværtning.
En kop kaffe med kage i 
gårdhaven, kombineret med 
en udstilling ,blev for mange 
en naturlig del af en søn-
dagstur på Helnæs. 
Efterhånden blev opgaverne 
for Jette og hendes mange tro-

faste hjælpere uoverkomme-
lig. Dette sammenholdt med, 
at det viste sig, at musikerne 
var meget glade for at spille 
i Galleriet, gjorde, at det blev 
naturligt at udskille den musi-
kalske del til en forening.
På den baggrund blev Hel-
næs Kultur & Musikforening 
stiftet den 6.marts 1997.
De første år lavede forenin-
gen en del kombinerede ar-
rangementer, hvor Præstegår-
dens forskellige aktiviteter og 
Foreningen gik sammen om 
heldagsarrangementer.
Der kan nævnes fernisering i 
præstegården; naturvandring 
på Helnæs, tematisk mad, og 
afslutningsvis en koncert.
Mange dejlige dage, og ” Det 
var en lørdag aften” er det 
blevet til.
Mange hjalp til for at gen-
nemføre det omfattende pro-
gram, og foreningen fik en 
trofast medlemskreds.
Hensigten har også været, 
at der skulle være noget for 
alle, så i nogle år var der bør-
neteater i forsamlingshuset.
Naturskolen og kirken/me-
nighedsrådet har været vig-
tige aktører.
Musikforeningen har de sene-
re år koncentreret sig om at ar-
rangere 6-8 koncerter lørdag 
aftener i sommerperioden.

Vi har lagt vægt på et alsi-
digt program, med mange 
forskellige genrer repræsen-
teret. Og vi søger stadig at 
sikre, at kvaliteten er i høj.
Vi afviklede en Master Class 
under velvillig ledelse af 
Morten Zeuten.
Christian Danning blev gen-
opdaget, hvilket resulterede 
i en optagelse til Danmarks 
Radio.
Programmet for fødselsdags-
året afspejler en lille del af 
det bedste, vi har haft, samt 
en særlig ”fødselsdagsgave” 
til vore trofaste medlemmer 
og gæster: Poul Dissing og 
Benny Andersen optræder 
lørdag den 1. september.
Helnæs Gl..Præstegård dan-
ner stadig en fortrinlig ram-
me om foreningen og indgår 
i den kulturelle perle, Helnæs 
har udviklet sig til at være.
Til slut skal nævnes, at for-
eningen ikke kunne fungere 
uden de tilskud, fra stat, amt 
og kommune, vi har modta-
get. .
Vi søger også sponsorater 
hos andre relevante institu-
tioner og virksomheder.
 
Tak til Helnæs for 10 gode år. 

Kirsten Broberg er formand for 
Helnæs  

Kultur & Musikforening

KORT NYT

Forsamlingshuset er blevet 
malet indvendigt

Et frivilligt hold har i den 
sidste måned malet forsam-
lingshuset indvendigt. Og 
det har været et tiltrængt løft 
for det efterhånden meget 
nedslidte forsamlingshus, 
der nu virker meget mere lyst 
og indbydende. »Det er dog 
ikke noget, der bremser de 
igangværende ansøgninger 
om midler til en totalrenove-
ring af forsamlingshuset«, si-
ger formanden Janus Storm. 
Læs endvidere læserbrev fra 
Janus Storm og Bente Hai-
nes.                                    oa

Konfirmation på Helnæs

Søndag den 29. april er der 
atter konfirmation på. Det 
drejer sig om Mads Peter 
Falk Møller Dinell, Helnæs 
Byvej 11. Kristine Nommen-
sen Haahr, Helnæs Byvej 
26A. Maria Mygind Han-
sen, Helnæs Byvej 67. Toke 
Magnus Spangsbjerg Hem-
mingsen, Stævnevej 23 og 
Jonas Storm, Lindhovedvej 
25, som nu er i fuld gang 
med konfirmationsforbere-
delserne hos sognepræsten i 
præstegården i Dreslette.  oa
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Seriøs rådgivning
– altid med et smil...

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

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

Brandkærhuset har  
skiftet ejer

Tina og Kenneth Keller fra 
Amager har købt endnu et 
hus på Helnæs – nemlig 
Brandkærhuset, som ligger 
ved byens gamle branddam 
på kanten af Maden. Fra hu-
set er der en fantastisk udsigt 
ud over hele Maden.
Kenneth Keller vil sammen 
med sin kone, Tina, anvende 
huset som sit private som-
merhus, indtil der evt. er 
bygget et nyt hus på Klinte-
skovvej, der jo som bekendt 
er olieforurenet. Han har 
planer om straks at indrette 
et nyt moderne badeværelse 
og et nyt køkken.
Casper og Nadia, der tidlige-
re boede i huset, er flyttet til 
Snave, hvor de har købt det 
gamle skrædderhus, som lig-
ger side om side med Snave 
Forsamlingshus.               oa

Torsdagsklubben er sluttet for 
denne sæson

I marts måned havde vi 
fhv. forstander på Ollerup 
gymnastikhøjskole, Gunnar 
Hansen, til at fortælle om sit 
liv og om sin tid på højsko-
len. Han er en meget livlig, 
vittig og engageret fortæl-
ler, så det var en rigtig god 
eftermiddag. Vi var sammen 
med Højskolen om arrange-
mentet. Vi holdt en ekstra 

torsdagsklub den 22. 3, hvor 
Annelise dækkede op og gav 
lækkerier. Vi hyggede os 
med sang og snak. En fin af-
slutning på vinterens arran-
gementer. Som sædvanlig 
blev vi enige om at mødes
igen til oktober.

ah

Kunstudstilling på Helnæs 
Kunst og Håndværk

Oliemaleri af Jeanette Thorup

På Helnæs Kunst og Hånd-
værk på Stævnevej er der i 
påsken udstilling af tre fyn-
ske piger. Det drejer sig om 
Heidi Vandal fra Odense, 
Jeanette Thorup, Haarby, og 
Marian Rune her fra Helnæs. 
Det rummer sig om en række 
farverige og meget spænden-
de malerier, der kan ses i Ca-
feens normale åbningstid.                                  

oa

Hvide-billeder og  
Klezmer-musik i 
Præstegaarden

Lørdag den 31. marts var der 
fernisering på Galleri Hel-
næs Gl. Præstegaards nye 
påskeudstilling.

Udstillingen er kaldt Hvidt – 
Mørke og viser en lang række 
af den anerkendte kunstner 
Frede Troelsens nye billeder. 
Efter en vellykket fernisering 
underholdt Klezmer Duo de 
mange mennesker, der var 
kommet for at se udstillin-
gen og høre de to optrædende 
kunstnere. Det blev en forry-
gende oplevelse, og alle gik 
opløftede hjem efter en me-
get vellykket koncert.

oa

Myte, tro og virkelighed af 
Solvejg Refslund

Galleri Bangholms påskeud-
stilling viser en retrospektiv 
udstilling af Solvejg Refs-
lund’s tekstilbilleder gen-
nem 20 år.
I værkstedet  kan besøgende 
se arbejdet med en udsmyk-
ningsopgave:
Fem store  tekstile billeder, 
der viser de grundlæggende 

historier fra den Nordiske 
Mytologi.
I forbindelse med arbejdet til 
den kommende kunst- og in-
spirationsbog: ”Tekstile bil-
leder, lag på lag”, har Solvejg 
Refslund   skrevet et kapitel 
med 25 års tilbageblik i ud-
viklingsarbejdet med hendes 
tekstilbilleder, der gennem 
årene har været hendes me-
get personlige, kunstneriske 
udtryk.
Derfor har hun i Galleri 
Bangholm ophængt  en re-
trospektiv kunstudstilling, 
hvor de besøgende får et 
indblik i denne udviklings-
proces. Samtidig vises et 
lysbilledshow, der fortæller 
om inspiration i naturen, 
digte og sentenser  og  med 
et bredt udpluk af 70 kunst-
værker i stof/papircollage og 
tekstiler.

Galleri Bangholm har åbent 
Skærtorsdag til 2. Påskedag 
– dagligt kl. 12.00-17.00

Arkivernes filmaftener

Arkivernes filmforevisning i 
biografen i Assens har været 
en stor succes. Der har væ-
ret en meget fin tilslutning 
med 7-90 mennesker til hver 
forestilling.

hba

Galleri HG

Hroar Gomsrud, der havde 
fernisering på sin temaud-
stilling: KVINDER, forsæt-
ter sin udstilling til 28. maj. 
Galleriet har åben hver dag i 
påsken. Se omtalen i sidste 
nr. af HelnæsPosten.

KORT NYT
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

Ved Anne Hansen

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

Blomster i  
storskoven
I søndags var jeg en tur i 
Storskoven, og der så jeg 
mange forskellige, smukke 
blomster.
Der var hvide, gule og blå 
anemoner. Den lilla lærke-
spore var på vej, den blev af 
skolebørnene her på Helnæs 
kaldt ”heste” og den hvide af 
samme slags blev kaldt for 
”køer”, da jeg kom her til i 
1959.
De blå lungeurt kaldte ele-
verne katte. Der var altid 
morskab, når jeg viste dem 
”Bingelurt”. Det navn kunne 
de hurtigt lære.           
 

Konkurrence
Hvilke 3 forårsblomster gemmer sig i disse ord?
1. Lorevi
2. Monarener
3. Stulgjender
Send venligst løsningen til
Anne K. Hansen, Helnæs byvej 65
I marts måned blev det Emma Nissen,
der vandt billetter til en oplevelse i Tobaksgården

Tegnet af Cecilie Rasmussen, 8 år

GALLERI HELNÆS
Gl. Præstegaard

Udstillingen  
HVIDT-MØRKE
Billeder af Frede Troelsen

Åbent alle påskedage  
kl. 12.00-17.00 ellers lørdage 
og søndage
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Gudstjenester
5/4 Skærtorsdag kl. 9.30
6/4 Langfredag kl. 11.00
8/4 Påskedag kl. 9.30
9/4 2. Påskedag kl. 11.00 (K)
15/4 kl. 9.00 (CB)
22/4 kl. 17.00
29/4 Konfirmation kl. 10.00 
 
Lokalhistorisk Arkiv
Helnæs Lokalhistoriske 
arkiv holder åben 1. lørdag i 
hver måned kl. 9.30-11.30. 

Ølsmagning
Ølsmagning onsdag den 
18/4 kl. 19.30. Husk tilmel-
ding senest 3 dage før til  
Peter Søgård tlf. 64 77 18 70 
eller Jørgen Storm tlf. 64 77 
18 29.

Gymnastik 
i Borgerhusets gymnastik-
sal hver mandag kl. 19.30 
- 20.30. Kom og vær med, 
alle er velkomne (M/K). 
Charlotte Foss Madsen
Telefon 6477 1710

Torsdagsklubben
er lukket for denne sæson

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

Petanque
Generalforsamling i  
Petanque klubben afhol-
des den 17. april kl. 19.30 i 
Borgerhuset.
Der startes på petanque på 
banen  den 1. maj kl. 18.00 
med mad til grill og det 
gode humør.

Galleri HG
Udstillingen KVINDER
Oliemalerier af Hroar 
Gomsrud
Åbent alle påskedage  
kl. 11.00 til 17.00. 

Udstilling af elevarbejder
Højskolen på Helnæs
Søndag den 22. april 
kl. 13-17 

Galleri Helnæs 
Gl. Præstegaard
Udstillingen  
HVIDT-MØRKE
Billeder af Frede Troelsen
Åbent alle påskedage kl. 
12.00-17.00 samt lørdage  
og søndage.

Galleri Bangholm
Påskeudstilling 2007
Myte, tro og Virkelighed.
Skærtorsdag til 2. Påskedag 
12.00 – 17.00.
Helnæs Byvej 15.

Helnæs Kunst & Håndværk
3 fynske piger udstiller 
oliemalerier. 
Åbent alle påskedage  
kl. 11.00-17.00.

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

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

01 Stuen til femte 
04 Barn – Ven – Mand med Trio   
 Fabula
06 Thomas Helmig Jam   
07 Captain Crawfish & The Jumpin’  
 Zydeco
13 Bli´Glad
14 Lillys Drenge spiller frokostjazz i  
 Brasseriet
20 Suzanne Brøgger  
21 Anna David
26 HP Lange*Troels Jensen*Jarno   
 Varsted*Hugo Rasmusse  
28 Jacob Herskind
28 Alpha Beat

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

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

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

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

Påskeudstilling 2007
Myte, tro  og  virkelighed

Fra Skærtorsdag til 2. Påskedag 
dagligt kl. 12.00 -17.00
  
Galleri Bangholm  viser en retrospektiv 
udstilling af Solvejg Refslund’s tekstil-
billeder gennem 20 år

I værkstedet  kan besøgende se arbejdet 
med en udsmykningsopgave; fem store  
tekstile billeder, der viser de grund-
læggende historier fra den Nordiske 
Mytologi

Galleri Bangholm
Helnæs Byvej 15, Helnæs, 5631 Ebberup
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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

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 brug for en barne-
pige, kan jeg kontaktes på 
telefon 64 77 15 78.
Karina Bang

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

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

Gram fryseboks
4 år gl. ca. 380 L  
700 kr.
Ny pris 4200 kr.
Henvendelse B. Haries
Lindhovedvej 11
Tlf. 66 13 24 87

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

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

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.

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

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

Guldbryllup 
Ruth og Peter Madsen har 
guldbryllup den 13. april 

60 år
Kaj Nielsen fylder 60 år den 
30. april

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

Forvent
at få særbehandling

Den lokale revy  
– en skandale! 
Hvor fan… var småka-
gerne!

Fra Animal farm 

Nyt om  
svinetransporter  
på Helnæs
 
Morgentransporten
I lyset af de forhold, der 
har været kraftigt omtalt 
i medierne, vedrørende 
transporter af avlsøer i 
127 timer til russiske bøn-
der, er det lokalt blevet 
besluttet, at sikkerheden 
og komforten skal skær-
pes for morgentranspor-
terne med levende svin i 
nordgående retning. For 
fremtiden skal sikkerheds-

selerne være fastspændt, 
indtil transporten er ude 
af mejerisvinget og indtil 
’fasten seat belt’ skiltet i 
vognen er slukket.
 
Eftermiddags-
transporten
Vedrørende eftermiddags-
transporterne er det ble-
vet bemærket, at farten 
er i overensstemmelse 
med den værdighed, man 
skylder de døde svin på 
ladet. For yderligere at 
understrege alvoren, er 
det besluttet, at der for 
fremtiden afholdes to mi-
nutters stilhed ved hvert 
afhentningssted.
 

Udstillinger i arkivet

Helnæs Camping
– Fyns naturligste

Helnæs Camping
Strandbakken 21
Helnæs
5631 Ebberup
Tlf. 6477 1339
info@helnaes-camping.dkww
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ÅBNINGSTIDER
indtil Sct. Hans 
i NærKøb-butikken 
med dagligvarer, 
friskbagt brød og lidt til 
den søde tand.

Hverdage: 
Morgen 8:00 til 10:00
Middag 12:00 til 13:00
Aften 17:00 til 19:00

Weekend samt helligdage: 
Morgen 8:00 til 13:00
Aften 14:30 til 19:00

Bestil morgenbrød dagen før, 
så sørger vi for, at det er klar 
til dig, når du kommer!

Konfirmander i 1955. Øverst fra venstre ses:
Pastor Dalhoff Jensen, Rita Pedersen, Connie Snitkjer, Grethe Hansen
Nederst fra venstre ses bl.a.: Erik Hansen og Hans Carlsen

Vores årlige udstilling i ar-
kivet løb af stabelen den 17. 
og 18. marts. Vi kunne igen 
glæde os over stort frem-
møde.
Der var mellem 80 og 90 be-
søgende de to dage.
Igen i år planlagde vi udstil-
lingen sammen med de andre 
arkiver i den gamle Assens 
kommune – og vi satte fokus 
på 1950’erne. Alligevel var 
det meget forskelligt, hvad 
der var fundet frem af gem-
merne de fire steder. Hos os 
var der samlet mange luftfo-
tos fra 1950’erne fra Helnæs. 

De vakte megen opmærk-
somhed. Ligeledes var kon-
firmationsbillederne fra pe-
rioden et godt samtaleemne.
Derudover skal nævnes An-
kers teknobiler, Helles fo-
tografiapparater, Jans flotte 
jule- og frimærker og gram-
mofonen med de gamle 50’er 
plader.
Hvis nogen fra Helnæs kun-
ne tænke sig at være med til 
at arbejde i arkivet, er de vel-
komne. Vi har som sædvan-
lig åbent den første lørdag i 
hver måned 9.30 – 11.30.
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