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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
April, Maj, Juni

Røget okseinderlår
med melon og marinerede urter

 d
Barbeque marineret kalkunbryst

med fetasalat, coleslaw og flødekartofler
d

Karamel flødeis
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

▼

Maj 2007 2. årgang nr. 5 Løssalg 10,00 kr. 

Præstens tale til 
konfirmanterne
– Side 3

Kul på 
Lillestrand
– Side 6 

principielle spørgsmål rejst. 
Det politiske udvalg og kom-
munens højest rangerende 
embedsmand lovede svar. 
Borgerne kunne derved få 
bekræftet, at der er mening 
i de mange ord om at ind-
drage borgerne og behandle 
spørgsmål professionelt, dvs. 
hurtigt og sagligt. Af de fem 
spørgsmål mangler vi fort-
sat at få svar på tre: a) om 
rensningsanlægget, b) om 
den teknologiske infrastruk-

tur og c) om bosætning og 
branddam. Ved gentagne 
kontakter med Anja Knud-
sen er svar blevet lovet, men 
intet er sket. Anja Knudsen 
kan ikke bebrejdes proble-
met, hun beklager dybt og 
sender besked videre, men 
intet sker.

Fyens Stiftstidende kan  
få svar

Det er med stor undren, at 
forvaltningen har haft tid til 

at informere Fyens Stiftsti-
dende (den 20. april) om sa-
gen med det dårligt fungeren-
de rensningsanlæg. Det har 
ikke fungeret lovligt i seks 
år. Der tales om ”langmodig-
hed” fra amtets side, hvilket 
indikerer, at man i Assens gl. 
Kommune har ladet syv og 
ni været lige, indtil der blev 
stillet et krav fra amtet, man 
ikke kunne sidde overhørig! 

Noget tyder på, at omstæn-
dighederne ved rensnings-
anlæggets dårlige funktion 
bør undersøges grundigt. En 
skændsel, der er medvirkende 
til at Nørre Fjord i dag er uden 
fisk.

FOURENING
Af Poul Dreisler 

 

På mødet med udviklingsud-
valget for Assens Kommune 
den 7. februar 2007, blev fem 

KOMMUNAL FORURENING AF  
HELNÆSBUGTEN

Rensningsanlægget på Helnæs – det næstdårligst fungerende på Fyn

Fortsættes på side 12
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Hvad kommer stoffet af?
HVORDAN KAN I dog blive ved med at skrive noget om 
Helnæs? Et sted, hvor der kun bor 250 mennesker og hvor 
ca. 50 er 15 år og derunder? Der kan da ikke ske så meget? 
Skal vi dog ikke nøjes med at udkomme en gang i kvartalet, 
alt andet er for hårdt at skule leve op til?

SÅDANNE BETRAGTNINGER er ikke sjældne for Hel-
næsPostens redaktion og i nogle situationer kan det være fri-
stende at følge gode og velmente råd om at spare på energien 
og sætte kadencen lidt ned. Men det sker ikke. Det har vist 
sig, at der er en vilje og en lyst til at lave et blad hver måned. 
Vore annoncører, der finansierer det, holder ved, hvilket er 
en stor opmuntring. Ikke mindst er det en glæde at lægge 
ører til glade læsere udenfor ’øen’, der ringer og vil tegne et 
årsabonnement, ”idet det er så dejligt at læse om Helnæs, når 
der fortælles en historie om mennesker, man kender eller om 
de nye, der kommer til eller om det, der sker i øvrigt”.

VI HAR I vores daglige avis kunnet læse, at den 20. april 
var det 150 år siden forfatteren Herman Bang blev født. Han 
nævnes her, idet han, udover at være banebrydende indenfor 
litteratur, er blevet betegnet som en fremragende journalist.

AT VI OVERHOVEDET tør bringe dette op i en omtale af 
vore egne beskedne bidrag, skyldes glæden ved en sentens 
Herman Bang skrev i 1884 om sin egen måde at samle stof 
på.

HANS ARTIKLER blev betegnet som døgnets memoirer, 
idet han skriver: ”Thi har ikke hvert døgn sit indfald, skyg-
gen af en begivenhed. Hver time rejser sin sky af rygters støv, 
hver dag har sin dårskab. Hvad er så lettere end at berette?” 
Vi tillader os at bruge den samme metode, blot på måneds-
basis. Vi glæder os dog også over, at der er Helnæs-bo ére, 
der foreslår at vi tager et emne op. Det er vi taknemmelige 
for og ser det gerne udviklet. Tænk en rigdom af viden om 
Helnæs, der er samlet, når vi om 10 år ser tilbage på de 10 år-
gange, lokalarkivet rummer til den tid. Lad os fortsætte med 
at samle det stof, der repræsenterer ”månedens memoirer” 
her på halvøen.

pd

DET DE ANDRE SKRIVER

Kunstner og forfatter bag bog 
om Vigø

(Ingen forfatter angivet)
VIGØ: Den lille ø Vigø ud 
for Faldsled i Helnæs Bugt 
er ved at blive til en bog.
Det er billedkunstneren Jør-
gen Svenstrup, Brunshuse, 
og forfatteren Ib Ivar Dahl 
fra Helnæs, der i øjeblikket 
er ved at kortlægge de kul-
turhistoriske spor på øen.
Bogen, som de kalder »Gu-
dernes Ø«, beskriver blandt 
andet et kultisk vejspor, en 
undersøisk stenbrolagt vej, 
bygningsfragmenter og et 
stort antal bautastene.
Bogudgivelsen får støtte på 
3.000 kroner fra Faaborg-
Midtfyn Kommune.

Lover nye kartofler til 1. maj

KARTOFLER: Sidste år 
skulle vi helt mod midten af 
maj, inden de nye kartofler 
fra friland begyndte at duk-
ke op i salgsboderne langs de 
fynske veje.
Nogle af de første kunne kø-
bes på Helnæs lige ud til lan-
devejen kort efter, at man via 
dæmningen Langøre ankom 
til halvøen.
- Men i år bliver det meget 
tidligere, fortæller den på-
gældende avler.
- På grund af den milde vin-
ter kunne jeg sætte mine 
kartofler allerede 3. februar. 
De dyrkes under plastic, og 
de første bliver i hvert fald 
klar til 1. maj. Havde vi ikke 
fået en kort periode med nat-
tefrost i marts, ville vi have 
haft nye kartofler allerede 
om otte dage, anslår han. 

(olec)

Danmarks bedste sandwich 
smager af Fyn

Af Helle Hynkemejer
Både Fyn og fastfood på den 
langsomme måde blev hyl-
det, da Sandwichbevægelsen 
onsdag afholdt Sandwich-
show 2007 på Hotel- og Re-

staurantskolen i København.
Den smukkeste sandwich, 
den mest innovative sand-
wich og den mest interna-
tionale sandwich blev kåret. 
Men ingen kunne få dom-
mernes tænder til at løbe i 
vand som sandwichen med 
navnet »Fynsk Forår 2007«. 
Med pocherede vagtelæg fra 
Løgismose, grillede asparges 
fra Helnæs og sprødt bacon 
fra Grambogaard sikrede 
Steffen Conradsen fra den 
odenseanske selskabsrestau-
rant Birk og Conrad sig titlen 
»Årets Danske Sandwich.«
- Formålet med arrangemen-
tet er at højne fastfoodkultu-
ren i Danmark, i stedet for 
at det hele går op i pizza og 
burgere. Vi hylder de gode 
råvarer og den gode kvali-
tet. Og jeg synes, det kunne 
være sjovt at lave en sand-
wich udelukkende på råva-
rer fra Fyn, fortæller Steffen 
Conradsen.
Danmarks bedste sandwich 
koster ikke engang en for-
mue. For et af konkurrencens 
krav var blandt andet, at pri-
sen ikke måtte overstige 40 
kroner.
Læs eventuelt mere på www.
sandwichbevaegelsen.dk
 

Abonner på 

HELNÆSPOSTEN
220,- kr.

pr. år incl. 
forsendelse

Henvendelse 
på tlf. 

64 77 13 72
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H E L N Æ S H U S Grafisk
Vi designer tryksager og hjemmesider! 
Kontakt os gerne for uforpligtende tilbud!

      Tlf. 63 610061 · www.helnaeshus.dk

PASTORENS KLUMME

Uddrag af tale til 
konfirmanderne på Helnæs
KONFIRMATION
Af Anders Lundbeck Rasmussen 

Filosoffen Sokrates sagde en 
gang: ”Jeg ved, at jeg intet ved” 
Så ved man da det. Og man ved 
mere end dem der tror de ved 
det hele. Det er det tro handler 
om. Ikke bare om alt det som vi 
ikke ved endnu. Men om alt det 
som vi umuligt kan vide. Hvad 
er døden? Hvorfor eksisterer 
vi? Hvad er meningen med li-
vet? Det håber jeg at i er blevet 
lidt klogere på, mens i har gået 
til præst. Jeg læste forleden dag 
i avisen, at der er ligeså mange 
stjerner på himlen, som der er 
sandkorn på jorden, og så er 
det vel også lidt dumt, at mene, 
at man selv ved, hvordan det 
hele hænger sammen. Men det 
vigtigste i livet er jo heller ikke 
at vide alt.
Det kan man lære af en historie 
af Astrid Lindgren, der hedder 
Pippi arrangerer ”hvem ved 
hvad”.
Historien foregår en dag i sko-
len, hvor den strenge frøken 
Rosenblom skal uddele gaver 
til skolens flittige og artige 
børn. Alle børnene er bange 
for hende. Også Pippis venner, 
Tommy og Annika, der ellers 
er søde og velopdragne – lige-
som jer. Det begynder med et 
forhør i skolegården, som skal 
afsløre hvem der er de artige 
og flittige børn, og hvem der 
ikke er. Kan man ikke sin lek-
tie, når hun spørger, så har man 
ikke fortjent hendes gaver, som 
er en slikpose og noget uldent 
undertøj. Og så må man gå i 
skammekrogen. Det hele skal 
nemlig gå retfærdigt til i hvert 

fald efter frøken Rosenbloms 
målestok.
Da kommer Pippi ridende på 
sin hest. Hun kan godt lí  ”hvem 
ved hvad”, og maser sig frem 
for at være med. Fr. Rosenblom 
kigger ned i sin retskrivnings-
ordbog og spørger, hvordan 
man staver til; søsyg. Det vil 
Pippi gerne svare på og staver 
frejdigt: S-Ø-D-S-Y-K.
Fr. Rosenblom smiler syrligt og 
bemærker: ”Ser man det, ret-
skrivningsordbogen staver det 
nu helt anderledes”. ”Jamen”, 
svarer Pippi, ”så var det sandelig 
heldigt, at du ville vide, hvordan 
jeg stavede det. S-Ø-D-S-Y-K. 
Sådan har jeg altid stavet det og 
det har jeg kun haft godt af”.
Frøken Rosenblom kniber mun-
den sammen: ”Skriv det ned”, 
siger hun til sine medhjælpere, 
der fører den store sorte bog.
”Ja, gør det”, bryder Pippi ind. 
”Skriv endelig den fine stave-
måde ned og sørg for, at det 
bliver rettet i retskrivningsord-
bogen hurtigst muligt”.
Selvfølgelig ender det med at 
Pippi må en tur i skammekro-
gen. Men dér arrangerer hun sin 
egen ”hvem ved hvad”, for alle 
de børn, der har stavet forkert.
Hun gi ŕ dem alle sammen et 
spørgsmål, som er let at svare 
på: ”Hvis Per og Poul skal dele 
en lagkage, og Per absolut ikke 
vil have noget, men sætter sig 
hen i en krog og gumler på en 
lille tør skorpe, hvem bliver så 
nødt til at ofre sig og sætte hele 
lagkagen til livs?”
Så råber de alle sammen; 
”Poul” og får ros og slik og et 
guldstykke hver af Pippi: ”Jeg 
gad nok vide, om der nogen 

steder findes så dygtige børn 
som jer”, siger hun.
”Og sådan gik det til, at det blev 
stor glæde blandt alle de børn, 
der egentlig skulle skamme sig”.
Jeg er sikker på, at I kan se 
hvor Astrid Lindgren har in-
spirationen fra. For Fr. Rosen-
bloms retfærdighed, der svarer 
enhver sit og kun giver efter 
fortjeneste ligner den tanke-
gang, vi møder hos farisæerne 
og de skriftkloge i Det nye Te-
stamente, som Jesus ofte støder 
sammen med.
Mens Pippis barmhjertig-
hed ligner den tankegang og 
handlemåde, vi møder hos Je-
sus. Pippi går jo som bekendt 
i store sko. Og hun har hjerte 
for de små og udstødte. Hun 
er ligeglad med hvad de andre 
tænker og hun gør grin med 
dem, der vil skære livet til efter 
deres egen snævre skabelon. 
Og så opsøger hun ligesom 
Jesus dem, der ikke kan selv, 
og spreder glæde. Så der bliver 
vendt op og ned på tingene. Så 
alt hvad der regnes for stort 
bliver småt, og den lille bliver 
den store. Og så må alt selvføl-
gelig staves anderledes end i 
retskrivningsordbogen.
Det er naturligvis godt, at I har 
lært at regne og stave. Og må-
ske er det også, godt at lærer at 
regne den ud. Men det er ikke 
det vigtigste i livet. Det vigtig-
ste spørgsmål i livet kan man 
ikke finde svar på ved at slå op 
i retskrivningsordbogen. Det 
kan man heller ikke i Biblen. 
For den er ikke nogen religiøs 
retskrivningsordbog eller en 
facitliste, hvor man kan slå op 
og finde svar på alting. Det er 

fortællingen om Jesus Kristus, 
som giver mulighed for at for-
stå sit liv, og forandre det. Fordi 
den fortæller om, hvad der er 
værd bygge sit liv på og at elske. 
Fortæller at et menneskes værdi 
ikke er dets markedsværdi. Og 
at det vigtigste, det dyrebareste, 
i ens liv er kærligheden.
Derfor er det heller ikke så 
vigtigt, hvordan I staver til 
kristendom. For det befriende 
ved kristendommen er, at den 
slet ikke er noget, som vi skal 
stave til. Den er ikke noget vi 
skal opfinde, eller skabe, men 
noget, som er der i forvejen: I 
trosbekendelsen, i Fadervor 
og salmerne. Den er noget, 
som skænkes os i Guds ord, i 
dåben og nadveren. Og barne-
dåben, som I bekræftes i, i dag, 
er det mest soleklare tegn på, 
at det slet ikke kommer an på 
hvor dygtige vi er til at stave til 
”Gud ” eller ”kristendom”.
Men på, at Gud giver selv til 
den mindste og mest hjælpelø-
se, der ikke kan præstere noget 
til gengæld.
”Den, der ikke tager imod Gud 
rige ligesom et lille barn, kom-
mer slet ikke ind i det”.
Barnedåben, som de fleste af 
os ikke selv vælger, men som 
er valgt for os. For sådan er det 
med alt det største og smukke-
ste i tilværelsen. Det vælger vi 
ikke selv. Det får vi. Man kan 
ikke købe en solskinsdag, et 
barn, en ægtefælle eller Guds 
kærlighed.
Derfor er det spørgsmål, som 
I konfirmander skal svare på 
i dag, let. For det I i dag siger 
ja til, er at I har forstået, hvad 
jeres dåb betyder. At I på for-
hånd er indesluttet forfra og 
bagfra af Guds kærlighed. At 
der er et sted, hvor I hører til 
og høre hjemme. Hvor I ikke 
bliver målt og vejet på, hvad I 
kan og har udrettet. Men hvor 
det eneste, der tæller er, at I er 
til, og at I er dem, I er.
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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
REVY – flot overskud til 
forsamlingshuset

Efter en veloverstået revy er 
kassen nu gjort op og den vi-
ser et overskud på ca. 10.000 
kr. Så her fra forsamlingshu-
set skal lyde en stor tak til 
hele holdet bag revyen, især 
til Niels Ulrik, der var idé-
mand til revyen. 
Det kan også nævnes at auk-
tionen der fandt sted kl. 24 
gav 815 kr. til revy holdets 
evalueringsfest. Det var lidt 
en skam der ikke var referat 
af auktionen i sidste num-
mer af HP, men begge de 
udsendte ”journalister” var 
øjensynligt fraværende da 
auktionen fandt sted. 
Bestyrelsen i forsamlingshu-
set havde forventet at over-
skuddet fra revyen skulle 
betale for malingen af loka-
lerne i forsamlingshuset. 
Regningen på maling lød på 
ca. 8500 kr, så der er da lidt 
tilbage til at færdiggøre den 
sidste etape, som er balko-
nen og stuen ovenpå. 
Ny Assens kommune har 
valgt at give 5000 kr til for-
samlingshuset, og disse pen-
ge vil blive brugt til at betale 
maling.

På bestyrelsens vegne
Janus Storm 

Klokken halv seks sidst på 
dagen den 21. April 1945 lød 
et voldsomt brag, der kunne 
høres overalt på Helnæs og 
på fastlandet overfor. Det var 
kreaturbåden “Helene Clau-
sen”, som løb på en mine ud 
for fiskerlejet på Helnæs. 

HISTORIE
Af Jens Zimmer 

 
Med en besætning på 2-4 
mand var “Helene Clausen” 
på vej til oplægning inde ved 
Brunshuse, hvor der i forve-
jen lå et par skibe, der var ta-
get ud af drift. Efter at have 
sejlet med kreaturer under 
krigen skulle skibet nu læg-
ges op, så det ikke kom til at 
sejle for tyskerne.

Skroget blev oven vande

Da skibet ramte eller på an-
den made udløste minen, 
blev bunden på skibet blæst 
op gennem et af lastrumme-
ne næsten midtskibs regnet 
fra stævnen. Skibet knæk-
kede næsten over og satte sig 
på bunden. Uden last stak 
skibet ikke dybt og kunne 
derfor sejle forbi fiskerlejet 
på relativt lavt vand. Og det 
var her det endte med at stå 

på bunden med store dele af 
skroget synligtovenvande. 
På det ene af de to billeder, 
der ledsager denne artikel, 
kan man se “Helene Clau-
sen” fotograferet lidt på af-
stand, stående på havbunden 
og med knæk i skroget foran 
overbygningen med styre-
huset. Det andet billede er 
taget ned i lastrummet foran 
styrehuset og viser, hvordan 
skibspladerne fra skibets 
skrog er blevet sprængt ind 
og op i skibet.

Jens Hansen fortæller

Historien fortælles af Jens 
Hansen, Ønskedal ved Søga-
ard, som var ombord og nede 
i skibet et par dage efter, at 
det var sprængt. Jens Hansen 
var 8 år dengang. Han kom 
meget sammen med lærer H. 

K. Gemal Hansens søn Karl 
Aage. Ja, der var jo ligefrem, 
som Gemal Hansen engang 
bemærkede, en nedslidt tra-
vesti imellem Søgaard og 
skolen. Lærer Gemal Han-
sen fotograferede meget og 
tog gerne hurtigst muligt ud 
til steder, hvor der skete eller 
var sket noget.og så var de to 
knægte med. Det var de også, 
da Gemal Hansen et par dage 
efter minesprængningen sej-
lede ud til “Helene Clausen”, 
og fotograferede det både 
fra søsiden og ombord. Det 
er på grundlag af det besøg 

Et voldsomt 
brag
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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

I sidste nummer af Helnæs-
Posten skrev vi bl.a.:
”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.”

I HelnæsPostens hektiske, 
tekniske produktionsproces 
blev der sat forkerte billeder 
ind som illustration af artik-

len og dermed også af denne 
passus. Det rigtige billede 
vises hermed og det ses, at 
det omtalte dige ikke er mar-
keret på kortet som beskyt-
tet, hvilket dog ikke ændrer 
det faktum, at alle diger er 
beskyttede, uanset om de 
er markeret på kortet over 
beskyttede diger eller ej. I 
øvrigt står halvdelen af diget 
fortsat tilbage.

Tak til de læsere, der har til-
kendegivet positive reaktioner 
på artiklen om diger og om be-
kymringen for den hårfine ba-
lance mellem naturbenyttelse 
og naturbeskyttelse og tak til 
de, der har forslået lignende 
konkrete emner til behandling 
i HelnæsPosten. Sådanne em-
ner vil blive taget op løbende.

pd

Korrektion: Om hegn og diger  
på Helnæs 

ombord, at Jens Hansen i 
forbindelse med artiklen om 
kul på Lillestrand kunne op-
lyse, at kullet næppe kom fra 
det minesprængte skib, da 
det var et motorskib og ikke 
et dampskib. Skibsvraget lå 
ud for fiskerlejet i nogen tid 
efter at krigen og besættel-
sen sluttede den 5. maj same 
år. Krigen gav mangel på 
mange ting og udløstetilsva-
rende stor stor opfindsom-
hed. Derfor blev ting fra det 
totalskadede skibet da også 
hentet i land og brugt, Nit-
terne fra skibsdækket skulle 
således være brugt til repa-
ration af dæk.

Besætningen og minen

Vedrørende besætningens 
skæbne forlyder det, at to 
blev dræbt. Det viser den 

risiko, der var ved civil sejl-
lads under krigen og også i 
de første år efter, hvor der var 
miner i de danske farvande. 
De fleste miner er sandsyn-
ligvis udlagt fra allierede fly 
med det formål at ramme og 
begrænse bevægeligheden af 
tyske flådefartøjer. Minen, 
der sprængte “Helene Clau-
sen”, er dog næppe udlagt i 
selve Helnæsbugten, men 
drevet ind fra farvandet syd 
for. Under krigen var der så-
ledes også et skib, der blev 
minesprængt ud for fyret.

Sprængningen oplevet fra 
fastlandet

I forbindelse med snakken 
om det minesprængte skib 
er det også kommet frem, at 
et par personer på fastlandet 
fik sig en særlig oplevelse. 
Det drejer sig efter sigende 
om Knud Milling fra Flem-
løse og en anden modstands-
mand, som hen under aften 
den 21. april stod i skovene 
på Fyn-siden af bugten. De 
var i færd med at inspicere 
nogle nye skydevåben, de 
havde fået og sigtede også 
i den forbindelse mod fin-
gerede mål. På et tidspunkt 
sigtede de mod “HeleneCla-
susen”, der sejlede indad i 
bugten ovre på Helnæs-si-
den, og – bang – så sprang 
skibet i luften!
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KORT NYT
Herman Bang

I forbindelse med Herman 
Bangs 150 årsdag kan vi til-
lade os at nævne ham endnu 
en gang, nemlig af en lokal 
årsag, selvom den er lidt 
langt ude. Hans slægt har 
rødder tilbage til Assens, 
hvor en af hans forfædre 
(Jørgen Bang, død 1547) 
var rådmand. Slægtshisto-
rien rummer desuden N.F.S. 
Grundtvig og hans fætter 
Henrik Steffens, inden hi-
storien når frem til Herman 
Bang den 20. april 1857. Han 
døde 1912 i USA under en 
verdensomspændende op-
læsningsturné.

pd

Kul på Lillestrand
Lillestrand ind mod  
Helnæsbugten er et godt sted 
at gå tur, når vestenvinden 
suser ind fra Lillebælt-siden 
og hen over Maden

STRANDFUND
Af Jens Zimmer 

 

Lillestrand ligger lige over 
bakken fra Østergaard og 
Toftegaard, eller Hegnin-
gegaard, som den tidligere 
hed, hvorfor det er et yndet 
sted at gå på opdagelse eller 
vandpjaskeri for Petrea, vores 
ældste barnebarn, og andre 
eventyrlystne sjæle. Pudsigt 
nok synes børn at se mere el-
ler bedre end voksne. Det var 
da også Petrea, der for et par 
år siden straks spottede noget 
sort og glinsende i vandkan-
ten på Lillestrand og sagde; 
“Her er et stykke kul !”. Ja, 
hun var ikke i tvivl, og det var 
jeg heller ikke. I Tannisbugt 
på den jyske vestkyst mellem 
Hirsthals og Skagen har Pe-
trea og jeg nemlig ofte fundet 
små og store stykker stenkul 

på stranden. Efter sigende 
stammer disse kulstykker fra 
sunkne dampskibe. For år til-
bage læste jeg endda i avisen, 
at man nogle steder i verden 
ved hjælp af dykkere hentede 
kul op fra sådanne vrag og 
solgte det som brændsel.

Hvor finder man kullet på  
Lillestrand?

Siden Petra fandt det første 
stykke stenkul, – som altså 
ikke er itu-skudte lerduer, 
brændt træ eller lignende – 
er der selvfølgelig mellem 
os gået sport i at finde mere 
kul. Og vi har da efterhån-
den samlet over 50 stykker 
af forskellig størrelse. Går 
man langs vandkanten, lig-
ger kulstykkerne gerne på 
sandet lige over vandkanten 
eller ude i vandet lige i vand-
linien. Om sommeren har 
Petrea og jeg fundet rigtig 
mange stykker mellem blå-
muslingerne ude i vandet, 
men her i marts fandt vi en 
hel del kulstykker liggende 
sammen med den “vold” 

af blåmuslingeskaller, som 
storm og højvande havde 
ført et stykke op på land. Og 
ved siden af tre små stykker 
kul lå der minsanten også et 
flot stykke rav. Kullet kan 
også ligge mellem rødderne 
af tagrør, og som sagt det er 
ikke lerduer, vi taler om.
Vi har fundet de fleste styk-
ker kul på Lillestrand lige 
nedenfor Østergaard og på 
det allerførste stykke hen 
mod Klinteskoven. Kun et 
enkelt stykke er det blevet 
til nedenfor møllen. I den 
anden retning langs med 
Klinteskoven har vi fundet 
ét stykke lige inden skoven 
holder op ved fiskerlejet, 
men er man mere end 150 
m fra Arne “Østergaards” 
strand, så er der normalt 

Assens 
Vinduespolering

v/EbbeVesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

Petrea på Lillestrand med et 
stykke stenkul, som hun lige 
har fundet. Stykket lå mellem 
blåmuslingerne ved hendes 
fødder.
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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

ikke nogen kulstykker at 
finde.

Hvor kommer kullet fra?

Efter at have fundet de før-
ste stykker kul har jeg spurgt 
flere Helnæs-boere om, hvor 
kullet mon kommer fra. Alle, 
som jeg har spurgt indtil nu, 
var imidlertid ikke klar over, 
at der kan findes kul på Lil-
lestrand, og ingen har nogen 
umiddelbar forklaring på, 
hvor kullet kommer fra.
Kunne kullet stamme fra 
skibsvrag, som på den jy-
ske vestkyst? Hvis det var 
tilfældet, så kunne kullene 
måske stamme fra det skib, 
der den 21. april 1945 blev 
minesprængt ud for fiskerle-
jet. Men Jens Hansen, Søga-
ard var ombord på skibet få 

dage efter forliset (se artik-
len herom), og han fortæller, 
at skibet var et motorskib, 
og ikke kulfyret, så der røg 
den mulighed. En anden 
mulighed, som bedre passer 
med strøm- og vindforhold 
i forhold til findested er det 
udskibningssted for sukker-
roer, der var ca. 150 m til 
venstre (nord) for nedkørs-
len af markvejen (“Havne-
gade”), som fører fra Helnæs 
Byvej, forbi Østergaard og 
ned tilLillestrand. I dag ser 
man kun det, der ligner en 
nedbrudt stenhøfte, strække 
sig et godt stykke ud i van-
det. Tidligere dannede sten-
sætningen, belagt til lejlig-
heden med græstørv, en reel 
kørevej for hestevogne, som 
kørte så langt ud, som de 

kunne, inden sukkerroerne, 
der var fyldt i sække, blev 
læsset over i pramme, som af 
1-2 mand blev staget det sid-
ste stykke ud til et ventende 
skib, som sejlede roerne 
rundt om Helnæs til Assens. 
At roerne transporteredes på 
den måde, bekræftes bl.a. af 
et interview, som den gamle, 
nu afdøde Peter Hansen fra 
Søgaard, gav til en 9’ende 
klasse på Ebberup Skole.
Med udskibningsstedet som 
udgangspunkt, kunne kul-
lene komme fra skibet eller 
skibene, der sejlede roerne 
til Assens, hvis det altså 
var dampskibe. Det forhold, 
at man også på Lillestrand 
ind imellem også kan finde 
stykker af koks-lignende 
slagger, kunne tyde på, at 

der ude til vands har væ-
ret fyret med kul under en 
dampmaskine, hvor bræn-
dekammeret er blevet renset 
ud fra tid til anden.

Kul til dampmaskiner på 
Helnæs?

Kullene kunne også være fal-
det i vandet under transport 
fra skibe ind til land, men det 
forudsætter, at der fandtes 
kulfyrede dampmaskiner på 
Helnæs på den tid. I så fald 
ville det jo være fornuftigt 
nok, at roeskibettog kul med 
retur fra Assens til brug i land 
på Helnæs i de perioder, hvor 
roetransporten var i gang. Ja, 
man kan endda forestille sig 
at nogle af roesækkene også 
blev brugt til kul. Kullene 
kunne være til en kulfyret 
dampmaskine på mejeriet, 
til dampmaskiner på en eller 
flere af gårdene eller til al-
mindelig opvarmning.
Hvis nogen har oplysninger, 
det kan forklare, hvor kullet 
på Lillestrand kommer fra, så 
hører jeg gerne fra vedkom-
mende. Ring eventuelt på tlf. 
66 14 81 20 ved aftentide.
Imens kan læserne af dette jo 
forsøge sig som “kulfindere”, 
- og hvis det at finde et stykke 
kul ikke er nok, så tænk på, at 
et stykke stenkul jo egentlig 
er en umoden diamant, som 
bare mangler et par millioner 
år under højt tryk!

Fire stykker kul og et stykke rav 
fundet inden for den samme  
kvadratmeter mellem muslinge-
skaller på Lillestrand. Kul fundet 
ved lavvande ved siden af et 
stykke lerdue mellem muslinge-
skaller og rødder af tagrør. 
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Galleri Helnæs Gl. Præste-
gaards sommer udstilling 
har fået titlen: Længsel mod 
syden

KUNST
Af Otto Arp 

Titlen hentyder til den ud-
længsel, som mange kunst-
nere i 1800-tallet var besjæ-
let af. Det var både malere, 
billedhuggere, arkitekter og 
digtere, som i stort tal valfar-
tede sydpå. De fleste til Rom, 
men også Athen og den nære 
orient var målet for deres rej-
ser. I 1800 tallet tog en rejse 
til et så fjernt mål flere år, og 
de legater og stipendier, der 
blev uddelt af det nye Kunst-
akademi på Kongens Nytorv 
var da også toårige legater til 
rejser sydpå.

Den moderne danske kunst-
historie

Den moderne, danske kunst-
historie begynder næsten 
samtidig med oprettelsen af 
det Kgl. danske Kunstakade-
mi for de Skjønne Kunster i 
1754. Her finder vi kunstnere 
som for eksempel Jens Juel, 
Abildgård, Eckersberg, Ber-
thel Thorvaldsen, arkitek-

terne Harsdorf , C.F.Hansen, 
Bindesbøl, og naturligvis 
H.C. Andersen og mange 
mange flere - alle rejste de 
mod syd for at lade sig inspi-
rere af den klassiske kunst 
og arkitektur. En næsten ob-
ligatorisk dannelsesrejse.

Nyklassicismen

Nyklassicismen, der blev 
indført i Danmark sidste 
halvdel af 1700-årene, var 
endnu en genopdagelse af 
oldtidens kunst. De antikke 
ruiner føltes dragende og 
stod næsten magiske i deres 
hvide brudte marmor. Det 
var den rene og uforfalskede 
kunst. Akropolis var den sto-
re åbenbaring og blev, måske 
ikke uden grund, betragtet 
som arkitekturens vugge og 
det ypperste, den menneske-
lige civilisation havde frem-
bragt.

Guldalderen

Det fremmedartede - de far-
verige gadescener, den mær-
kelige klædedragt, specielt 
hos de arabiske folkeslag, 
var sammen med det klare 
skarpe lys og de antikke rui-
ner det, der prentede sig på 
nethinden hos 1800-tallets 

kunstnere. Rejsen til syden 
blev afgørende for deres 
åndelige og emotionelle ud-
vikling. Beundringen og fa-
scinationen af den klassiske 
kunst i Grækenland og Ita-
lien satte et afgørende aftryk 
på dansk kunst og arkitektur 
i hele perioden og blev et 
højdepunkt i dansk kunst-
historie, kendt som Guld-
alderen. En periode, som 
blev præget af internationale 
kunststrømninger og som fik 

et udsyn, der satte den hjem-
lige kunstdebat i perspektiv.

Danske institutter

Oprettelsen af danske in-
stitutter fra midten af 
1900-årene i Rom, Athen og 
Damaskus og i det smukke 
Benediktiner kloster i San 
Cataldo i Syditalien, lig-
ger i direkte forlængelse af 
1800-årenes fascination og 
interesse for Italien og Græ-
kenland.

Længsel mod syd

Constantin Hansen: Billede af danske kunstener i Rom 1837

Gunnar K. Hansen: Delfi, 2006 Birgitte Thorlacius: Ørken Tårn, 2007 
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Disse institutter giver i dag 
stipendier til billedkunst-
nere, arkitekter og forfat-
tere. Det er kunstnere, der 
har bibeholdt 1800-tallets 
fascination og længsel mod 
syd. Måske en speciel ”race” 
af kunstnere, der nu vandrer 
i hælene på Guldalderens 
kunstnere.

Birgitte Thorlacius og  
Gunnar K. Hansen

Således også med sommer-
udstillingens to kunstnere, 
Birgitte Thorlacius og Gun-
nar K. Hansen. De har begge 
adskillige gange fået tildelt 
stipendier til længerevaren-
de ophold på de danske aka-
demier i Sydeuropa og Mel-
lemøsten. Skitsebogen er for 
dem det vigtigste redskab til 
at fastholde deres indtryk. I 
dag er det ikke nogen lang 
eller særlig speciel rejse, men 
alligevel fornemmes det, at 
deres skitser er så nye og fri-
ske, at tankerne umiddelbart 
går tilbage til de kunstnere, 
der i 1800-årene for første 
gang stod foran sydens her-
ligheder.

Gunnar K. Hansen arbejder 
med en videreudvikling af 
det naturalistiske landskabs-
maleri i en klar modernistisk 
retning. Hans koloristiske 
billeder viser det kultiverede 
landskab som stemninger af 
mættet lys og farve. Han ma-
ler under indtryk af naturen, 
dog med en meget ekspressiv 
penselføring, hvor dynamik-
ken opstår i spillet mellem 
genkendelighed og abstrak-
tion. (Weilbachs kunstner-
leksikon).
Birgitte Thorlacius arbejder 
med enkle naturalistiske 
motiver i sin grafik. Med en 
fin, spinkel og intens streg 
skildres forandringen i na-
turen, væksten og forfaldet. 
I de grafiske blade koncen-
trerer hun sig om udvalgte 
detaljer, et vissent blad, in-
sekt- og fuglevinger, mæl-
kebøttefnug fanget af blæ-
sten og siv i bevægelse. Ved 
den gentagne fordybelse i 
de samme motiver skaber 
hun nye variationer og mu-
ligheder i sit formsprog. I 
de senere år har også både 
akvareller og store oliema-
lerier fået plads. (Weilbachs 
kunstnerleksikon)

Skitsebøger

Udstillingen, der åbner den 
26. maj, viser de to kunst-
neres mange skitsebøger, 
talrige akvareller, grafiske 
arbejder samt oliemalerier. 
Alle værker har taget de-
res udgangspunkt i sydens 
varme og skarpe lys og klare 
farver. Billederne er i deres 
farveholdning og intense 
lys et godt udtryk for de op-
levelser og indtryk, kunst-
nerne har fået på stedet og 
virker på mange måder helt 
forskellig fra de billeder, de 
maler under hjemlige him-
melstrøg.

Galleri Helnæs  
Gl. Præstegård: Længsel 
mod syd fra den 26. maj til 
4. august
Åbent lørdag og søndag  

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!

kl. 12-17
Jens Zimmer fyldte 60 år den 
18/4, og HP iler med at bringe 
et lykønskningsinterview. 
Jens og Kirsten er, som nok 
de fleste bekendt, ”de nye” på 
Toftegård, men de har allige-
vel på en dejlig måde allerede 
formået at vække opmærk-
somhed her på Helnæs.

INTERVIEW
Af Eigil Kristensen  

Det er jo ”dem” i den dejlige 
gård med det nye bindings-
værk og nye stråtag, som 
man er lige ved at køre ind i, 
når man er på vej ud af Hel-
næs By i retning mod møl-
len. Der hvor man har skiftet 
bundremmen i bindingsvær-
ket, der hvor dørene er ny-
malede, der hvor stråtaget er 
… osv og osv. Lige der bor 
Jens og Kirsten, og Jens er 
blevet 60.
 
Jens fortæller gode fag-
lige historier om huset, som 

blev overtaget 15/3-2004 og 
blev indflytningsklart pr. 
1/4-2006. Der har været me-
get arbejde med at renovere 
huset til standen i dag, og 
selvom meget er udført af 
håndværkere, ja så har der 
alligevel været en hel del til-
bage til Jens og Kirsten. Jens 
fortæller med et stort smil på 
læben om et par år i arbejds-
lejren, og week-ender, hvor 
det store spørgsmål var om de 
”nåede uden for grunden”, og 
endelig om Kirsten som den 
realistiske chef for byggeriet 
og planlægningen. Nu mang-
ler de ”kun” den sidste fjerdel 
af huset, hvor der i sin tid var 
karle- og pigekammer.
 
Jens er meget interesseret i 
historie, og udover at samle 
på Christian den 10.- og Fre-
derik den 7.-ting, er der også 
blevet ”forsket” en del i går-
dens historie, og bl.a. derfor 
er Jens nu ved at ændre går-
dens navn fra Toftegård til 
Hegningegård, som den er 

benævnt i de gamle papirer.
 
Udenfor bygningerne er de 
også i gang med at forskøn-
ne, og Jens har bl.a. tryllet et 
stendige i den moderne ud-
gave, dvs med støbenet (”ri-
vejern”) og mange mindre 
sten. I følge pålidelig kilde 
har Jens brugt 7 hele arbejds-
dage på ca 7 meter dige, men 
pænt det er det. Jens fortæl-
ler at råbukken er forsvundet 
efter at buskadset er blevet 
tyndet ud, men fasankokken 
er der dog stadig. Jens føler 
sig godt tilpas på Helnæs og 
er glad for de gode naboska-
ber, den dejlige beliggenhed 
og de mange naturoplevelser, 
man kan få på Helnæs. Ud-
over at være aktiv på HP er 
Jens også med til Petanque-

aftenerne på Hegningen, og 
han fortæller at spillerne ge-
nerelt er meget seriøse.
 
Jens er jo egentlig professor, 
selvom de fleste her på Hel-
næs nok bedre kender ham 
som præsten fra andedam-
men fra sidste dilettantfor-
stilling. Jens er oprindelig 
uddannet som læge, men da 
han allerede i studietiden 
startede med at forske og var 
glad for det, har han fortsat 
dette teoretiske arbejde med 
forskning og undervisning 
i specialet med ”hjerne og 
rygmarv” og herunder hvor-
dan der reageres på beska-
digelser og hvordan det kan 
repareres. Eksempel på dette 
kan være Parkinsons syge. 
Og ja, siger Jens med normal 
jysk underdrivelse, det går 
ganske godt og måske jeg 
bliver ved til jeg er 70.
 

60-års fødselaren fra 
Hegningegård
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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

v/Tina og Tommy BrobergTT

Sidste år, da Menighedsrådet 
inviterede til filmaften på Høj-
skolen, var det hård frost, sne 
og kulde. Trods det var der 
fuldt hus til ”Adams  æbler”. 
Torsdag den 19. april var det 
forår og ”Efter brylluppet”, 
var på programmet – og 
endnu engang godt fremmøde 
af lokale og højskoleelever.

FILM
Af Poul Dreisler 

Det internationale islæt på 
højskolen blev tilgodeset 
ved, at filmen blev vist med 
dansk tale og engelske un-
dertekster. Efter filmen var 
der kaffe og tærte og snak på 
tværs. Sognepræst Anders 
Lundbeck Rasmussen intro-
ducerede filmen og ville ikke 
rubricere den i kategorien 
”en religiøs film”, den var 
måske en ”eksistentialistisk 
film, en film om tilværelses-
problemer”, måske kunne 
man kalde den ”en film om 
næstekærlighed”.

I en af de mere negative pro-
fessionelle anmeldelser er den 
betegnet som ”et stykke me-
lodramatisk serie-søndags 

pro dukt” og som konklu-
sion: ”Har man et gennem-
romantisk hjerte, og fylder 
man sædvanligvis sit blom-
strede lommetørklæde med 
tårer og snot ved synet af en 
gennemsnitståreperser, er 
Efter Brylluppetgivetvis nok 
til at sikre en ikke ueffen af-
ten i biografen”. Det kunne i 
mørket ikke konstateres om 
anmelderen har set rigtigt.

Filmen har dog fået meget 
positivt omtale og har været 
indstillet til og vundet mange 
priser. Efter alle sædvanlige 
kriterier må den karakteri-
seres som en udmærket film, 
dog med en noget fortænkt 

handling og meget åbenlyse 
pointer i løbet af handlingen. 
Fire store skuespilpræsta-
tioner af Mads Mikkelsen, 
SidseBabett Knudsen, Rolf 
Lassgaard og talentet Stine 
Fischer Christensen, hol-
der filmen på et højt niveau 
i selve skuespillet med en 
handling, der virker noget 
konstrueret. Sådanne filmaf-
tener er positive og især, når 
der er kaffe og snak bagefter. 
En god anledning til at kom-
me i samtale med højskole-
eleverne.

Film aften på Højskolen

Tegne - og 
akavarelkurser i 
Bulgarien  
  
I foråret og efteråret  
afholder galleriet kunst- 
og arkitekturkurser 
i Bulgariens måske 
bedst bevarede landsby 
Zeravna. En unik og
anderledes oplevelse. 

Læs mere på:
www.arkland.dk
64 77 14 72

GALLERI HELNÆS
Gl. Præstegaard
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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.

Petanque klubbens  
generalforsamling

Trods temmelig løsslupne 
former, lykkedes det at gen-
nemføre generalforsamlingen 
i Helnæs Petanque-klub den 
17. april nogenlunde efter ved-
tægterne. Den valgte dirigent, 
Arne Østergård, havde ind 
imellem store problemer med 
at dæmpe snakken. Det kom-
mende år tegner godt hvis spil-
let og det sociale samvær, det 
væsentligste ved den ugentlige 
spilleaften, gennemføres med 
samme humør og entusiasme 
som generalforsamlingen. I alt 
11 af klubbens ca. 30 (26 beta-
lende) medlemmer var mødt 
op. Der har været en mindre 
nedgang i medlemstallet, hvil-
ket beklages og ideer til at enga-
gere flere var mange. Forman-
den, Nils Ellebæk appellerede 
de fremmødte til personligt at 
gøre en indsats for at få flere 
med. Der er mange grunde til 
at nye skal tilmelde sig. Bl.a. at 
banen er i god stand, at kontin-
gentet er sat ned (50 kr. pr. pers. 
og 100 kr. pr. husstand), at for-
eningen har formue, og at der 
er spil hver tirsdag, startende 
den 1. maj. Den første tirsdag 
i måneden er der grill og sær-
lig hygge. Som noget nyt vil 
man gennemføre en turnering 
i forbindelse med sommerfe-
sten den 18. august. En cup-
turnering, hvor man kan kåre 
Helnæs-mesterparret. Udover 
at nedsætte kontingentet bliver 
der råd til at indkøbe nye borde 
og stole. Alle valg var genvalg, 
dog erstatter Jens Zimmer Ma-
rian Rune, der ikke ønskede 
genvalg                                   pd

KORT NYT 80 år

Den 8. maj bliver Hansine 
Rasmussen 80 år. Hansine er 
vokset op i den gamle smedje 
på Helnæs.
En dag kom en ung mand 
ved navn Max til Helnæs. 
Det havde været en lang rej-
se fra Djursland til Helnæs, 
det tog en dag at komme til 
Ebberup, hvor han var ved 
22- tiden. Nu var der 14 km 
tilbage og mange havde ad-
varet ham. De fortalte: ”først 
skal du gennem en mørk 
skov, derefter over en dæm-
ning, hvor vandet står ind 
over og til sidst over bakker, 
hvor sandet flyver”.
Max var ikke så bange, så 
han kom frem. Hansine me-
ner, det var godt, at han kom 
frem, for nu har de levet et 
godt liv sammen i 60 år. 
Sammen har de boet mange 
steder, men 1964 købte de 
huset på Helnæs Byvejsom 
weekend hus. 1987 flyttede 
de fast ind i huset. Sammen 
har de skabt en dejlig plet, 
som er deres et og alt. Han-
sine smiler glad og siger, at 
hun har det dejlig.
Tillykke Hansine og tak for 
en dejlig eftermiddag med 
mange gode historier fra je-
res liv.                           Helle

Dvs. går den, så går den. 
Og, siger man, det fungerer 
endnu ikke! ”Spildevandet 
er nærmest grumset, når det 
pumpes ud i Helnæsbugten” 
oplyser driftsingeniør Jørgen 
Overgaard til Fyens Stiftsti-
dende.

Assens gl. Kommune – et 
mini-Farum

Hvis man kan tro referatet i 
Fyens Stiftstidende lyder hi-
storien om rensningsanlæg-
get, dets opførelse og drift 
som en filial af Brixtoftes 
Farum. Assens gl. Kommune 
blev i en årrække drevet på 
samme måde (dog uden rød-
vin) og der er givetvis mange 
skeletter i skabene rundt om-
kring. Rensningsanlægget 
blev opført af et firma, som 
ikke ville have mere med det 
at gøre, da man havde fået 
sin betaling, hvilket umid-
delbart lyder forståeligt, da 
det jo ikke fungerede. Man 
overlod det til en rådgivende 
ingeniør at få det sat i lovlig 
drift, hvilket så heller ikke er 
lykkedes. Forvaltningen har 
ikke haft de faglige kompe-
tencer til at gøre noget ved 
det og gennem 6-7 år er det 
grumsede fosforoverfyldte 
spildevand hældt ud i Nørre 
Fjord / Helnæsbugten.

Amatørfiskere i offensiven – 
fiskene er væk

Sådan kunne man læse i 
Fyens Stiftstidende den 17. 
februar 2007. Overskriften 
lød: Fiskeri i Nørre Fjord 
skal reddes. Der er tale om et 
referat af generalforsamlin-
gen i Faaborg Amatørfisker-

forening, hvor formanden, 
Vagn Gram, råbte vagt i ge-
vær. Vagn Gram bebuder, at 
han sammen med Danmarks 
Fiskeriundersøgelse og Skov- 
og Naturstyrelsen vil forsø-
ge at genoprette Nørre Fjord 
som et godt fiskevand - han 
antager, at det projekt kom-
mer til at koste 5 mill. kro-
ner.

En plan er undervejs

Vagn Gram oplyser til Hel-
næsPosten, at der nu er sat 
gang i sagen. Hans tese er, 
at der er opstået nogle me-
get giftige områder i fjorden 
efter råstofindvinding med 
deraf dybe huller i havbun-
den. Der er holdt møde med 
de nævnte statslige instanser 
på Falsled Havn, og til sep-
tember vil der ligge en plan 
og en vurdering af omkost-
ningerne ved genopretning. 
Der er ingen kontakter til 
Assens eller foreninger på 
Helnæs-siden, men efter sa-
gen om rensningsanlægget 
er kommet op, vil det blive 
fulgt nøje og Assens Kom-
mune vil blive inddraget i 
genopretningssagen, oplyser 
Vagn Gram.

Hvem har ansvaret – og hvad 
gøres der ved det?

Der er mange spørgsmål, 
der kræver svar i denne sag: 
Hvordan kunne kommunen 
købe og betale for et anlæg, 
der ikke fungerer? Har man 
ikke sikret sig de nødvendi-
ge tekniske og økonomiske 
garantier? Hvorfor kunne en 
rådgivende ingeniør ikke få 
det til at fungere? Hvad vil 

Fortsat fra forsiden▼
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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

med, om det er den samme 
historie hver gang.
Bedstemødre er de eneste 
voksne, der har tid til noget. 
Alle børn burde have en bed-
stemor

Stil skrevet af  
dreng på 9 år

I næste måned kommer flere 
morsomme små historier om 
børn og bedsteforældre.

Igen en opfordring til  
helnæsbørnene
Har i en oplevelse eller en 
god historie, som I vil for-
tælle om, så hører vi gerne 
fra jer!

Konkurrence
I april måned var det 
Cecilie Rasmussen, der 
vandt præmien fra To-
baksgården

Hvad er en 
bedstemor?
Joh – ser I, en bedstemor er 
en dame, som ikke selv har 
børn, så hun holder meget af 
andre folks drenge og piger. 
Bedstemødre har ikke noget 
at bestille, de skal bare være 
her. Hvis de går en tur, går de 
langsomt forbi kønne blom-
ster og kålorme. De siger 
aldrig ”rup dig” eller ”skynd 
dig nu lidt”.

De fleste bedstemødre er 
tykke, men ikke tykkere end 
at de kan snøre vore sko. De 
bruger briller, og engang 
imellem tager de deres tæn-
der ud. Og så kan de svare på 
alt, hvad man spørger dem 
om, f.eks. hvorfor hunde ha-
der katte, og hvorfor er Gud 
ikke gift.

Hvis bedstemødre læser no-
get for os, springer de aldrig 
noget over, og de er ligeglade 

det sige, at amtet har udvist 
langmodighed? Hvem har 
haft ansvaret for fadæsen? Er 
der gennemført vurderinger 
af, hvad det urensede spilde-
vand har forårsaget af ska-
der? Hvad vil man gøre for 
at få overskridelsen på 33 % 
fosfor fjernet fra spildevan-
det? Vil man gå positivt ind 
i genopretningssagen på den 
anden side af fjorden? Hvad 
vil det nye byråd gøre for at 
markere det ansvar, man har 
fået overdraget for miljøet? 
Det kunne være forfriskende 
at man, som det ofte ses ved 
ledelsesskift i virksomheder, 
går driften igennem og tager 
grundigt fat i slappe rutiner 
og tilvant slendrian og får sat 
nye normer for såvel effekti-
vitet som etik – både politisk 
og fagligt.
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Gudstjenester
4. maj – Ingen
6. maj – Ingen
13. maj kl. 17.00
17. maj kl. 11.00
20. maj kl. 9.00
27. maj kl. 11.00
 
Galleri Helnæs  
Gl. Præstegård
HVIDT- MØRKE
Billeder af Frede Trolsen
Åbningstider:
Lørdag – søndag fra 
12.00-17.00
 
Galleri Helnæs  
Gl. Præstegård
Længsel mod syden
Billeder af Gunnar K. 
Hansen og Birgitte 
Thorlacius
Fernisering lørdag den 26. 
maj kl. 14
Åbningstider:
Lørdag – søndag fra 
12.00-17.00
 
Helnæs kunst og 
håndværk
Stævnevej 9,
3 fynske piger udstiller 
oliemalerier.
Åbent lørdag – søndag kl. 
11.00 – 17.00
 
Ølsmagning
Ølklubben holder som-
merafslutning med tur til
Østrupgaard fredag d. 8 
juni. Vi starter fra borgerhu-
set kl. 18.00. Husk tilmel-
ding senest 1 juni, da vi 
prøver at arrangere en bus. 
Tilmelding til Jørgen Storm
tlf. 64771829

Strandrensning
Jagtforeningen indbyder alle 
til at være med til strand-
rensningen, som i år foregår 
den 26. maj og med start kl. 
9:00 fra Søgård.
 
Højskolen
Søndag den 22 havde elever-
ne på højskole en fin udstil-
ling af deres arbejder.
Det var en god oplevelse for 
os alle at se de mange ting 
der har været arbejdet med 
gennem hele vinteren.
Søndag er deres sidste dag 
på højskolen.
Mandag den 30. april begyn-
der kort kursus tiden.
I maj afholdes følgende kur-
ser:
De sydfynske øer 14 dage
Slotte og Herregårde
28. maj starter et senior kur-
sus.
Fra 11. juni til 17.juni er der 
et vandrekursus.
18. starter kunstkurserne 
med et 14 kursus
2. juli et 1 uges kursus
9. juli et 1 uges kursus
16. juli et 1 uges kursus
23. juli et 14 dages kursus
6. august et 1 uges kursus
13. august 14 dages senior 
kursus
27. august 1 uges kursus om 
Menneske og Tro
3. september 14 dages Sen-
sommerhøjskole
14. september 14 dages Sen-
sommerhøjskole
Hvis nogen skulle have lyst 
til at deltage som dagelever
Er I velkomne ringe til kon-
toret tlf. 64 77 19 93

Petanque
Generalforsamling i 
Petanque kluppen afholdes 
den 17-4 kl. 19.30 i borger-
huset.
Der startes på petanque på 
banen den 1. maj kl. 18.00 
med mad til gril og det gode 
humør.

Bestyrelsen
 

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 MAJ FORENINGERRubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009 

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

04 Bryan Adams Jam 

11 Basix 

17 Kira Skov & Marie Fisker

19 Søren Krogh Band

25 Jakadaba Orchestra

31 Nakaira (Sicilien)

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

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

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

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

Brio Barnevogn
1 Pæn velholdt brun/beige 
BRIO barnevogn. Tilhøren-
de lift medfølger. Rigtig god 
og stabil. Fungere perfekt. 
Pris: 450,-
Lone Schramm, 
Lindhovedvej 18,
Tlf. 6477 1506

Tremmeseng
1 stk. tremmeseng - lyst træ. 
Bunden kan stilles i 2 højder 
og den ene side kan regule-
res. Madras (1/2 år kan med-
flg.) Pris: 300,-
Lone Schramm, 
Lindhovedvej 18,
Tlf. 6477 1506

Parabol
2 år gammel sælges billigt.
Tlf. 64 77 14 85

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 op ta-
ges gratis og skal være re-
dak tionen i hænde senest 6 
dage før den første i hver må-
ned. 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 oriente-
ring om kommende fødselsdage, jubilæer, bryllupper o.s.v. – 
gerne med billeder

Abonnér på 

HELNÆSPOSTEN
220,- kr. pr. år incl. 

forsendelse

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

80 år

Hansine Rasmussen, Helnæs 
Byvej fylder 80 år den 8. maj 
2007.

85 år

Gudrun Nielsen, Ryet fyldte 
85 år den 27. april 2007.

Taksigelse

Hjertelig tak for venlig 
deltagelse ved Anker 

Andersens bisættelse fra 
Helnæs Kirke

Og tak for alle besøgene, 
de glædede Anker

Ellen Andersen
Lindhovedvej 6

Helnæs

Anders Lundbeck Rasmussen med de unge konfirmander: 
Mads Peter Falk Møller Dinell, Helnæs Byvej 11. Kristine 
Nommensen Haahr, Helnæs Byvej 26A. Maria Mygind Han-
sen, Helnæs Byvej 67. Toke Magnus Spangsbjerg Hemming-
sen, Stævnevej 23 og Jonas Storm, Lindhovedvej 25
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www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

Farvandsdirektoratet 
meddeler

Ved optælling af døde 
fisk og fugle og tiltagende 
selvlysende overflade, har 
direktoratet omdøbt Nør-
reFjord til Plørefjord.

 
Rejselegater
Beboerforeningen har pla-
ner om at uddele livsva-
rige rejselegater til øens 
mange kunstnere. De 
skal alle på tegnekursus 
i Bulgarien. Forslaget ny-
der stor tilslutning blandt 
den resterende del af be-
folkningen. ”De penge er 
givet godt ud”, siger for-
manden.

Fiskeri noteringen
Viggo ved stranden har 
meddelt, at han i sidste 
uge fik en død fisk i sit net, 
der var sat i Plørefjord ca. 
ud for Arne Østergårds 
strand. Fisken viste sig at 
være en KULmule. 

Nyt Fund på Lillestrand
Vor udsendte har fundet 
en ølåbner og en rød ba-
dedragt i strandkanten. 
Han mener det stammer 
fra den stolte motorsejler 
Sanne af Snave, der for år 
tilbage var i oprørt vand i 
bugten.

der på Helnæs i Frederik den 
syvendes tid som kronprins, 
Han var kronprins indtil 
1848, hvor han overtog tro-
nen efter Christian den 8.
I sin tid som guvernør i 
Odense var Hagenskov hans 
og grevinde Danners fore-
trukne sommer residens.
Frederik den syvende var 
jævn og lige til og holdt me-
get af at komme ud til jævne 
folk. Som gave til de bønder, 
der gav ham husly, lod han 
disse bægre fremstille hos en 
sølvsmed i Odense. Det var 
hos guldsmed Peter Petersen 
i 1842. Det viser regnskabs-
bøgerne fra guldsmedens 
værksted.
Der findes lignende sølvbæg-
re flere steder på gårdene på 
Sydfyn.
Det bæger, som ses på bil-
ledet, befinder sig hos An-
nelise Larsen, der har fået 
det fra Marie Jensen (Thor), 
som havde det fra sin tid på 
Toftegård.

Helle

Sølvbægeret på Helnæs

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!

Frederik den 7. holdt ofte til 
på Hagenskov. I den forbin-
delse kom han tit på Helnæs, 
nok mest for jagtens skyld, 
men vel også fordi de mange 
oldtidsminder havde hans in-
teresse.
Det fortælles, at han holdt 
jagtgilder i den store stue på 
Toftegård. Havde man haft 
kronprisen som gæst, kunne 
der falde gaver af. Mange i 
form af sølvbægre.
Om de gaver skriver tids-
skriftet Skalk i april 2007.
På Helnæs findes stadig i 
hvert fald to bæger som beg-
ge bærer indskriften FCC 5. 
mai 1842.
Disse sølvbægre er med al 
sandsynlighed givet til bøn-


