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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

▼
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Dampmaskiner
på Helnæs
– Side 6

Lystfiskeri for  
nybegyndere
– Side 11 

er højsæson for asparges. 
En række højprofilerede 
restauranter (og butikker) 
i Odense og København 
har særlige aspargesretter 
på menuen. Køkkenchefen 
på Sortebro Kro, John Ko-
fod Pedersen, har i Fyens 
Stiftstidende udnævnt sine 
asparges til intet mindre 
end verdens bedste. Ber-
lingske Tidende har fun-
det ”de fem med asparges”.  
Restaurant Saison med Er-

win Lauterbach som chef, 
serverer ”delikate, hvide 
stængler” og Løgismoses 
Gourmetsupermarked på 
Nordre Toldbod sælger ”de 
smukkeste, hvide asparges”. 
I TV kan vi alle ind imellem 
se og høre Claus Meyer tale 
om kvalitetsasparges, hvor 
såvel farve, smag, tykkelse 
og længde spiller en stor 
rolle. For dem alle – og flere 
til – taler de om den helt sær-
lige Helnæs-asparges. Den 

asparges, som Lars og Else 
frembringer og sælger fra 
Helnæsgårds særlige afde-
ling for kvalitetsasparges.

Et ”brand”, der vil noget

Det er sjældent et produkt af 
så undseelig herkomst og ud-
seende skaber et brand. Dvs. 
bliver til en mærkevare, der, 
som det er tilfældet her, bæ-
rer oprindelsesstedets navn. 

Det klareste eksempel på et 
landbrugsprodukt som mær-
kevare – Helnæs-asparges 
– stopper. Med denne sæson 
kan hverken planterne eller vi, 
der arbejder med dem, klare 
mere, fortæller Lars Bang

PRODUKTFORÆDLING
Af Poul Dreisler 

Hvis man ikke vidste det, vil 
et kik på madsiderne i aviser-
ne i maj måned afsløre, at det Fortsættes på side 4

Sidste sæson  
for Helnæs Asparges 
– en epoke er forbi
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LEDER
Turisterne kommer!!
 
NOGLE REAGERER nærmest skrækslagne. Hvad kan det ikke 
ødelægge for os? Hvad kan det ikke betyde for øens dagligdag? 
Vi har set, hvordan fredelige uberørte områder, der byder på en 
attraktion umærkeligt ændrer sig. Ishuset og souvenirbutikken 
er de første sikre tegn. Skræmmeeksempler er der nok af. Den 
jyske Vestkyst har for længst mistet sin uskyld. Stovte vestjyske 
fiskere er forvandlet til tysktalende kustoder i deres egen bag-
have, mens klitterne nedslides af trafik og forurening. 
Træder vi uden for Danmarks grænser er kontrasterne i udvik-
lingen endnu større. Vi kender alle utallige, unikke og natur-
skønne destinationer i Syden, der totalt har ændret karakter. De 
lokale beboere ernærer sig ikke længere som fårehyrder, vin- 
eller olivenbønder, men som sælgere af fabriksvævede grimme 
tæpper og sørgelige kopier af fordums husgeråd. 
Turismen har langsomt og sikkert ændret og totalt forandret 
det samfund, som gæsterne oprindeligt kom for at opleve.  Det 
er altså ikke uden grund, at vi er bekymrede.
 
MEN ER DET NU også den uafvendelige skæbne for alle op-
rindelige og naturskønne områder? Er det ikke en udvikling, 
vi kan styre? 

VI HAR TIDLIGERE i HelnæsPosten behandlet denne pro-
blematik, ud fra en erkendelse af, at vi må operere ud fra den 
virkelighed og den situation, vi står midt i. Det realistiske ud-
gangspunkt og en virkelighedsnær erkendelse af, at alting al-
drig er, hvad det har været – og at der virkelig ér en mulighed 
for at påvirke udviklingen og styre de udviklingstendenser, vi 
kan erkende og iagttage.

DEN MULIGHED skal vi gribe, for Helnæs får besøg af et 
antal mennesker/turister, der synes, at øen er attraktiv og værd 
at besøge, hvad enten vi vil det eller ej.  Så i stedet for at be-
græde, hvad vi ikke kan ændre, skal vi ændre det, vi kan! 
Vi har muligheden for at skabe en bæredygtig kvalitetsturis-
me. En turisme, der kan udvikles i harmoni med de kvaliteter, 
der er karakteristiske og naturlige for øen. 
 
HELNÆSPOSTEN har i den forbindelse påpeget, at en beva-
rende lokalplan kan være et væsentligt redskab for at bevare 
halvøens specielle egenart. Vi har også påpeget, at et kvalitets-
løft af stedets forsamlingshus kan være et middel til at bevare 
halvøens særpræg. Og vi har påpeget det væsentlige i at styrke 
nye virksomheder. Virksomheder, som måske kan udnytte de 
mange tomme landbrugsbygninger? Måske virksomheder, der 
udvikler og forædler specialprodukter? 

UDVIKLINGEN er jo i gang! Helnæs er allerede kendt over 
det ganske land på grund af højskole, kunstnere og gallerier, 
specialprodukter som asparges, jordbær, kartofler m.v. Alle 
eksempler på kvaliteter, som kan videreudvikles og som ikke 
ødelægger halvøens oprindelige udseende og karakter. På den-
ne måde skaber vi en bæredygtig kvalitetsturisme, frem for 
den omsiggribende ”badelandsturisme”. Hvordan vi satser, er 
styrende for den udvikling, der kommer, om vi vil det eller ej. 
Og lad så de turister komme!       

oa

DET DE ANDRE SKRIVER

Byretsdom med bivirknin-
ger (Fyens Stiftstidende 23/5 
2007)(Uddrag)
Strandrensere og andre, der 
rydder op i naturen, risikerer 
at komme i fedtefadet efter 
dom
Af Bjørn Bertelsen, Assens:
På lørdag overtræder de 
våbenloven på Helnæs! 
Det er ellers et godt initiativ, 
som Helnæs Jagtforeningen 
gennem de sidste mange 
år har stablet på benene: 
Strandrensning. Men efter 
en nylig afsagt byretsdom 
kan strandrenserne næsten 
ikke undgå at komme i kon-
flikt med loven. Det får dog 
ikke helnæsboerne til at af-
stå fra deres forehavende.

2 piger deltog i en demon-
stration til fordel for Ung-
domshuset i København, da 
de blev stoppet af politiet. Pi-
gerne bar bælter med afskud-
te 7,62 mm maskingeværpa-
troner. Politiet valgte på den 
baggrund at tiltale pigerne for 
overtrædelse af våbenloven.  
Pigerne blev idømt en bøde 
på 700 kroner, samtidig med 
at deres bælter – bestilt over 
internettet – blev konfiske-
ret. Dommen får vidtræk-
kende konsekvenser for alle, 
der deltager i eksempelvis 
strand-rensning eller anden 
oprydning i naturen, hvor 
der er risiko for at samle 
brugte patronhylstre op.
Jørgen Storm fortæller dog 

til HelnæsPosten, at inden 
strandrensningen ringede 
politimesteren fra Assens 
med besked fra politime-
steren fra Odense, at denne 
bestemmelse ikke galt for 
glatløbede jagtgeværer, 
hvorfor ingen formodentlig 
ville komme i fedtefadet ef-
ter strandrensningen.

”Kampen om det åbne land. 
(Information week-end den 
19-20. maj 2007)(Uddrag)
Danmarks landskab er lige 
nu rammen om en æstetisk 
magtkamp. Dagligt lukker 
tre landbrug og millioner af 
kvadratmeter overflødige 
landbrugsbygninger forfal-
der, mens storbønder bygger 
nyt – og tudegrimt, mener 
mange. Men hvad skal vi 
med det åbne land – frilands-
museum med klappekøer el-
ler industrilandbrug.
Af Thomas Hebsgaard
Den trelængede gård er en ud-
døende race, Morten Korch er 
for længst drevet på flugt og 
Danmarks åbne land under-
går lige nu en rivende foran-
dring. Spredt i det åbne land 
står 60 millioner kvadratme-
ter overflødig stalde, lader og 
andre produktionsbygninger 
og synker sammen. Hver dag 
lukker tre landbrug, når en 
landmand stiller træskoene 
eller bare giver op, og en stor-
bonde overtager jorden for at 
dyrke den eller sprede sine 
grises gylle på den. I løbet 
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PASTORENS KLUMME

Bønnens indstilling  
til livet
For nogle år siden var der tale 
om på landsplan at afskaffe 
St. Bededag som helligdag. LO 
lagde sig i selen for at bevare 
den. Men det var næppe af 
bekymring for medlemmernes 
åndelige velbefindende. 

ST. BEDEDAG
Anders Lundbeck Rasmussen 

Det ligger fjernt for mange af 
os moderne mennesker at bede 
til Gud. Måske er det fordi det 
i stigende grad ligger os fjernt 
i det hele taget at bede nogen 
om noget som helst. Vi er i 
dag i meget mindre grad end 
tidligere henvist til hinanden. 
Mange af de naturlige og giv-
ne fællesskaber som tidligere 
var helt nødvendige for livets 
opretholdelse - ægteskab, na-
boskab, sognefællesskab - er i 
dag pga. vores velstand mere 
eller mindre frivillige og kan 
vælges til eller fra efter smag 
og behag. Hvor familien, sko-
len og kirken før var centrum 
for livet, er centrum flyttet ind 
i den enkelte. Det har givet den 
enkelte udstrakt frihed. Og det 
er godt. Men desværre er en 
ligeså udstrakt ensomhed fulgt 
med. Aldrig har vi været så 
rige, men vi har måske heller 
aldrig været så fattige i forhol-
det til hinanden.
I enhver bøn ligger en indrøm-
melse af, at der er noget, som 
vi ikke har styr på, og at vi er 
afhængige af andre end os selv. 
Men hvis der er noget der vig-
tigt i dag, så er det at blive så 
uafhængig af alt andet uden for 
en selv som muligt. I dag skal 
man selv vide, hvorfor man gør 
alting og kunne gøre rede for 
sine valg og begrunde dem. 
Idealet er karrieremennesket, 
der kun har sig selv at stole på. 
Det som nogen også har kaldt 
for; ”CV – mennesket”, eller 
”Det biografiske menneske”. 
Det menneske, der har styr 
på sin egen biografi, sit eget 
CV, og kan fortælle historien 

om sine egne bedrifter og be-
slutninger, mål og formål. En 
historie, som helst skal være 
uden huller og løse ender. Kort 
sagt uden virkeligt levet liv. Et 
menneske er altså det vi kan 
læse ud af dets CV, eller bio-
grafi. Og virkeligheden er no-
get man selv skaber med sine 
egne præstationer. Og derfor er 
kravet til den enkelte også, at 
man hele tiden selv skal måle, 
tælle og veje sit eget værd. Det 
enkelte menneskes værdi er 
dets markedsværdi.
Men der er ting i tilværelsen, 
som vi ikke selv kan bestem-
me over, uanset hvor meget vi 
anstrenger os. Derfor er uaf-
hængigheden en illusion. Det 
går desuden sjældent eller al-
drig sådan i livet, som  vi har 
tænkt os, eller planlagt. Det er 
dybest set vel heller ikke mu-
ligt, at præstere sig til lykken. 
Og virkeligheden er heldigvis 
langt større end det, som vi 
kan skabe eller præstere.  Der-
for er den indstilling til livet 
som ligger i bønnen den mest 
realistiske.  For hér bliver det 
klart, at vi altid først og frem-
mest er modtagere, at vi er af-
hængige. Af andre mennesker 
og af Gud. 
Det vigtigste i livet er nemlig 
slet ikke er alt det vi kan skabe, 
eller præstere, eller give. Men 
at kunne tage imod. Derfor 
handler kristen tro og bøn om 
at få øje på alt det, der ikke er 
mig; at alle de vigtigste ting i 
tilværelsen ikke er vores egen 
skyld.
Martin Luther siger et sted, at 
der er to ting, der holder ver-
den oppe: Guds ordning og de 
kristnes bøn. Det han mener, 
er selvfølgelig ikke, at bønnen 
hjælper Gud med at holde ver-
den oppe. Men at bøn afspejler 
den virkelighed i et menneskes 
liv, at Gud holder verden oppe; 
at livet er Guds ufortjente gave, 
som Han har skabt os menne-
sker til.

af de næste 10 år vil 60.000 
gårdes stuehuse derfor blive 
ledige, så byboerne kan flytte 
ind. Og i samme periode vil 
der blive opført mellem 10 
og 20 millioner kvadratmeter 
nye landbrugsbygninger. Så-
dan lyder vurderingerne fra 
Miljøministeriet og landbru-
gets egne folk; der sker ting 
og sager derude på det åbne 
land. Arkitekt og landsbyfor-
sker Jørgen Møller, Aalborg 
Universitet, er bekymret:
”Princippet om, at forurene-
ren betaler, gælder ikke de 
spøgelsesbygninger, landbru-
get efterlader sig, og som jeg 
synes virkelig skæmmer det 
åbne land – som i øvrigt er 
utroligt smukt lige nu med sol 
og gule rapsmarker” siger han 
og efterlyser en form for ned-
rivningsstøtte:”Landbruget 
har ingen interesse i at betale 
for nedrivning – landmænde-
ne gør jo ikke noget, de ikke 
får støtte til.” Men hvad skal 
vi stille op med den enorme 
æstetiske udfordring, frem-
tiden byder på? Skal landet 
gennemtrevles af naturstier 
til turister og tilflyttere, går-
dene omdannes til økologiske 
ishuse og markerne befolkes 
af lykkeligt drøvtyggende 
klappekøer og små søde føl? 
Eller skal vi bare finde os i, 
at landet altså lugter, og at 
fremtidens landbrug minder 
mere om sværindustri end 
om den bondebarndom, de 
fleste bedsteforældre kan for-
tælle om?…”
(Artiklen er meget længere 
og dette indledende uddrag 
er medtaget her som et tema, 
der vil blive dyrket i kom-
mende numre af Helnæs-
Posten. Vi inviterer hermed 
vore læsere med til en debat 
om ”Kampen om det åbne 
land”).

KORT NYT

Borgerhusets 
generalforsamling
Den 21. marts 2007 var der 
generalforsamling i Helnæs 
Borgerhus.
Gunnar Rasmussen blev 
valgt til ordstyrer. I forman-
den Bodil Storms beretning 
var der oplysning om, at det 
årlige tilskud, der automa-
tisk er kommet fra kommu-
nen hvert kvartal, falder væk 
i løbet af 2008.
Derefter skal der søges om 
driftstilskud på lige fod med 
idrætshallerne.
Det er nu opklaret at Borger-
huset – ifølge tingbogsbladet 
– tilhører Helnæsboerne
Lone Rasmussen aflagde 
regnskab for sidste gang, da 
hun flytter fra Helnæs. Hen-
ning Storm over- tager besty-
relsesposten og regnskabet
Efter kaffebordet læste for-
manden en skrivelse fra 
Idrætsforeningen. Man øn-
skede opbevaringsplads til 
indkøbte 10 borde, 50 stole 
og idrætsrekvisitter - evt. i 
cykelskuret. Højskolen har 
brug for pladsen, så de 2 be-
styrelser skal sammen finde 
en løsning på problemet.
Anne gav en orientering 
om arbejdet i arkivet og om 
50érudstillingen og ønskede, 
det kunne blive muligt, at 
lave det lille ”spisekammer” 
om til brandboks, da arkivet 
mangler boksplads.
Karl Aage Larsen var på valg 
og blev genvalgt.
Beretning og regnskab blev 
godkendt. Der var livlig dis-
kussion ved mødet.           ah
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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!

Fortsat fra forsiden▼

Lars fortæller, at ham, fuld-
stændig ukendte kroværter 
også er begyndt at reklamere 
med Helnæs-asparges. Bran-
det betyder, at efterspørgslen 
er så stor, at det kan knibe at 
producere nok. Der sælges 
nogle fra stalddøren, flere 
sendes til nævnte og lignende 
restauranter, folk kommer 
kørende fra Ålborg – den år-
lige aspargestur – for at købe. 
Lars fortæller om en mand fra 
Jylland, der skulle fejre sin 
runde fødselsdag og bestilte 
et uhørt antal kilo asparges. 
Det kan vi ikke levere, prø-
vede Lars afværgende at sige. 
Manden insisterede, hvorfor 
næste træk var at sige, at det 
ville blive rasende dyrt. Det 
var fuldstændigt ligegyldigt, 
sagde manden. Han fik ikke 
sine asparges, idet de i givet 
fald skulle samles sammen 
over en uge, og det betød, at 
kvaliteten ikke kunne holdes 
og det ville Else og Lars ikke 
lægge navn til. 

Hvorfor er netop denne  
grøntsag fra Helnæs blevet  
så kendt?

”Historien starter med”, 
fortæller Lars, der har vag-
ten i butikken, mens Else 
er i Odense med en ladning 
til København, ”at Svend 
Grønlykke fra Løgismose og 
Falsled Kro kom forbi. Han 
holdt af, dagligt, at køre til 
Helnæs for at kigge over på 
Faldsled. Det var hans ynd-
lingsudsigt. Han ville købe 

asparges”. Han havde smagt 
dem og ville nu sikre sig fa-
ste leverancer til såvel Fals-
led Kro og Restaurant Kong 
Hans i København. Det var 
så også i orden. ”Men de 
skal være lige tykke i begge 
ender, lige og af bedste kva-
litet og du bestemmer selv 
prisen, du kan nævne lige, 
hvad du vil, så betaler jeg 
det”, sagde han. Lars tog en 
dyb indånding og nævnte 
en pris, som han aldrig ville 
have drømt om at forlange, 
hvis han ikke her følte, at der 
var noget særligt på færde. 
”Det er helt i orden”, svarede 
Grønlykke og siden har pris 
og kvalitet været sammen-
hørende for den hvide grønt-
sag. ”Ja, de koster en formue, 
men de smager himmelsk og 
er verdens nemmeste for-
ret”, skriver en madskribent 
i Berlingske Tidende, der har 
købt ”de smukkeste, hvide 
asparges fra Else og Lars 
Bang fra Helnæs på Fyn” 
i Løgismoses Gourmetsu-
permarked . I omtalerne er 
”brandet” ofte udvidet til, 
at det er Else og Lars Bangs 
asparges. Helnæs er stedet, 
men nu er kenderne og kun-
derne kommet på fornavn 
med producenterne. 

Hvad er hemmeligheden  
bag dette eventyr?

”Det er Else, der skal næv-
nes her. Hun er perfektio-
nist og jeg er verdens største 
rodehoved” erkender Lars. 
”Når vores asparges er ble-
vet så kendte, er det gennem 

de nævnte restauranter og TV 
med Claus Meyer, der for øv-
rigt har været her flere gange, 
også med TV på. Hemme-
ligheden er, at Else, gennem 
en meget omhyggelig sor-
terings- og pakkeproces er 
i stand til at præsentere en 
vare, som, når den er kogt og 
ligger på tallerkenen på f.eks. 
restaurant Saison i Hellerup, 
er det bedste, man kan få. Der 
må ikke være skævheder eller 
ulige tykkelser etc. Og det er 
et kæmpe arbejde, som Else 
100% har ansvaret for. Under 
en sygdomsperiode for nogle 
år siden, måtte jeg sortere og 
pakke, men Else stod op og 
gjorde det hele om, så var 
hun sikker på, at det var i or-
den”. Det er meget vigtigt for 
Lars at få tilføjet, ”når vi taler 
om disse dyre retter og varer 
i København og rundt om i 
landet, så kan det ikke under-
streges nok, at behandlingen 
af grøntsagen – fra jord til 
bord – også er mine med-
hjælperes ansvar og de gør 
et formidabelt arbejde. Det er 
surt mange gange at skulle ud 
i regn og rusk, men asparge-
sen venter ikke med at stikke 
hovedet over jorden i bedet 
til det bliver solskin, så det er 
med at være der på rette tid. 
Den skal stikkes nøjagtigt på 
det tidspunkt, der er en brist 
i jordoverfladen, hverken før 
eller senere. Det kræver øve-
de og omhyggelige stikkere, 
og dem har jeg. Næste fase er 
afvaskningen og rette afskæ-
ring af roden og så kommer 
sortering og pakning. Hvert 

trin er vigtigt.” understreger 
Lars og tilføjer: ”Jeg tror ikke 
mine kunder og dem, der 
skriver om asparges, altid er 
klar over, hvad der går forud 
for serveringen.”

Hvad laver du så selv, Lars?

Svaret er en lang teknisk ud-
redning om at plante asparges 
og vedligeholde bedene. Det 
er et stort arbejde at anlægge 
aspargesbede. Kræver meget 
ren jord og et større jordflyt-
ningsarbejde, når bedene skal 
dannes. De første 3 år er der 
ikke noget udbytte, men der-
efter kan man høste i mange 
år. Nogle mener, at 7 år er det 
optimale, andre det dobbelte 
og andre kender bede, der er 
30 år gamle. Larś  bede er ca. 
15 år gamle og han har ca. 2 
tdr. land hvide asparges på 

Else og Lars Bang med hunden Trofast f
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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

Klinteskovsvej og 1 tdr. land 
rundt om gården med grønne 
asparges. Det med den rene 
jord gælder kun for de blege. 
Lars understreger, at det ikke 
er tilfældet med de grønne. 
De gror i meget ukrudt, men 
kun fordi, stikkerne hellere vil 
havde det sådan i stedet for at 
gå i en harvet og renere mark. 
”Og vi kan jo ikke finde på at 
sprøjte levnedsmidler”, for-
sikrer Lars. De to grøntsager 
er den samme plante. Der er 
nu også en lysegrøn, som er 
lidt afvigende i arten, men det 
bliver for teknisk at forklare, 
siger Lars. Den hvide bliver 
bleg, fordi den dækkes af jord 
i det høje bed. Lars arbejder 
med sine asparges hele året, 
de andre kun i sæsonen, der 
går fra først i maj til omkring 
Skt. Hans, men så er der også 

fart på. Stikkerne, som der er 
5 af, to til de grønne og 3 til de 
hvide, starter tidligt om mor-
genen, uanset vejr og vind og 
derefter er det arbejde i går-
den indtil varerne skal køres 
til Odense til forsendelse eller 
levering, plus at de folk, der 
kommer til stalddøren skal 
betjenes. Else og Lars skiftes 
til at tage den daglige tur til 
Odense. 

Hvorfor er det dig som dyrker 
asparges?

Lars forklarer, at der tidligere 
var mange aspargesdyrkere 
på Helnæs, han nævner 4-5 
navne på gårdejere og hus-
mænd, der havde mange tdr. 
land med asparges. Den gang 
gik lidt til salg ved vejen, og 
ellers til konservesfabrik. 
Der var to i Hårby og en i 

Svendborg og hvert år blev 
den tids Helnæs-asparges 
snittet i stykker og puttet i 
en konservesdåse. Men tek-
nologien har ikke fulgt med 
dyrkningen, idet der ikke fin-
des maskiner, der kan stikke 
asparges. De grønne asparges 
er kommet betydeligt mere 
frem på markedet som alter-
nativ, idet de ikke kræver den 
samme behandling, hverken i 
produktionen eller ved tilbe-
redningen, idet de ikke skal 
skrælles, som de hvide skal. 
Et arbejde, som mange, især 
yngre, ikke synes er særligt 
morsomt. Dertil skal føjes, at 
de grønne faktisk er sundere, 
idet de indeholder flere vita-
miner og næringsstoffer som 
følge af dyrkningsformen – i 
sollys. Lars har arbejdet med 
asparges siden sin barndom 
i 30 érne, idet hans far også 
dyrkede dem. De nuværende 
asparges er ca. 15 år gamle 
og er af hollandsk oprindel-
se. Hollænderne er længere 
fremme end danskerne med 
forædling og dyrkningsme-
toder. Jørgen Larsen, tidli-
gere Mosegård, plantede de 
asparges, Lars høster af i dag 
på ”sandet” på Klinteskovs-
vej og hele forretningen kom 
gradvist i gang med leveran-
cer til grønttorvet i Køben-
havn i 80 érne og kroerne 
kom til ca. 10 år senere. 

Hvad er en asparges for  
en grøntsag?

Det er en af de ældst kendte 
dyrkede køkkenurter, kan 
man læse. Helt fra oldtiden 

har asparges været kendt i 
Ægypten og Romerriget og 
den har været værdsat som en 
stor delikatesse. Her i landet 
er den kendt fra ca. 16. årh. 
dog kun dyrket i herregårds-
haver. Når asparges har haft 
den udbredelse og succes på 
Helnæs, skyldes det, at den 
faktisk er en strandplante 
som kan findes vildtvok-
sende ved strandene, gerne 
dækket af et tykt lag tang. 
Udover Helnæs er den ind-
dæmmede Lammefjord et 
godt sted for aspargesdyrk-
ning. Lars mener, det hænger 
sammen med nærheden til 
saltvand og kyster og måske 
den salte havgus, der kom-
mer ind over sådanne steder. 
”Asparges er en strandplante, 
og den trives ekstra godt med 
et lag tangdække” siges det i 
en dyrkningsvejledning. Og 
så skal jorden ikke være for 
stiv. De lette jorde, der også 
findes på Helnæs er ideelle 
til formålet.

Hvorfor så stoppe – netop nu?

”Ved du hvad, vi bliver ikke 
yngre, vore medhjælpere 
heller ikke, og vore asparges 
planter har også ydet det, vi 
kan forvente, så jeg vil sige 
som Karl Skytte sagde, da 
han ikke ville opstille til Fol-
ketinget igen: ”Jeg er glad for 
du spørger mig: Hvorfor vil 
du gå? Og ikke. Hvornår vil 
du gå nu?” Jeg er klar over, 
at vi holder på et tidspunkt, 
hvor det går rigtigt godt. Vi 
er blevet spurgt, om 
ikke vi vil fotograferes 

foran asparges afdelingen på Helnæsgård

▼
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til ophængning i en berømt 
restaurant i København, 
hvor man havde fundet på 
at hænge portrætter af leve-
randørerne op i deres hall. 
Det slipper vi for nu”, siger 
Lars og giver udtryk for, 
”at det da er sjovt nok med 
al den omtale, men det kan 
også blive lidt for meget ind 
i mellem”. Hver gang, der 
har været noget i aviser eller 
TV, hvor Helnæs-asparges 
er blevet omtalt, bliver der 
run på butikken. Lars illu-
strere dette med en historie 
om, at kunderne generelt 
ikke var så glade for at købe 
asparges, der var lidt røde i 
toppen, indtil Claus Meyer i 
TV nævnte, at specielt dem 
med lidt rødme i toppen er 
de bedste, så kunne der ikke 
skaffes nok af den type. 

Hvem vil opdyrke det næste 
Helnæs – brand?

Gennem TV, aviser, uge-
magasiner, annoncer og fra 
mund til ører er Helnæs - 
aspargesen blevet kendt som 
en delikatesse, en grøntsag, 
der knytter sig oplevelser 
til. Spørgsmålet er, om ikke 
denne historie er et fremra-
gende eksempel på hvordan 
en i sig selv ganske uanse-
elig, bleg grøntsag bliver til 
et ”brand” og en del af ”ople-
velsesøkonomien” – for nu at 
bruge sådanne buzz - ord – et 
symbol på, hvad der kunne 
produceres og sælges, hvis 
der knytter sig en historie, 
et sted og nogle mennesker, 
der er klar over, at det ikke 
er bulkvarer, der skaber bli-
vende værdi. Hvem vil være 
de næste, der vil opdyrke et 
Helnæs – brand? Det er et 
spørgsmål Lars ikke vil byde 
på. Han og Else og deres tro-
faste medhjælpere har gjort 
deres, og det var så det.

Artiklen “Kul på Lillestrand” 
i maj-nummeret af Helnæs-
Posten sluttede med spørgs-
målet om, hvad stenkul var 
blevet brugt til på Helnæs. 
Efter samtaler med nuvæ-
rende og tidligere beboere på 
Helnæs og brug af Lokalhisto-
risk Arkiv, fortælles her om 
to anvendelser. Det drejer sig 
om dampmaskinen i mejeriet 
og den mobile dampmaskine, 
kaldet “Lokomobilen”

HISTORIE
Af Anne Hansen og Jens Zimmer 

Helnæs Andelsmejeri blev 
bygget i 1887, og havde fra 
starten 56 andelshavere med 
tilsammen 278 køer. Som 
maskinkraft og til produk-
tion af damp indkøbte man 
en dampmaskine, som med 
kedler og fyr med skor-
sten blev placeret i en min-
dre sidebygning mod vest.  
Her var også bad, WC og 
vaskerum.Tæt på sidebyg-
ningen placeredes et lille 
fritliggende “kulhus”. Både 
sidebygning med skorsten 
og kulhuset ses på det med-
følgende luftfoto af mejeriet, 
som er taget først i 50’erne. 
Ikke alle gårde var med som 
andelshavere fra starten af, 
og blandt de betænkelighe-
der, som nogle, ifølge Carlo 
Jacobsens bog “Korte træk 
af Helnæs sogn’s historie”, 
havde, var blandt andet, at 
man så skulle købe kul, som 

skulle fragtes hertil med skib 
og losses på kysten. 

Ombygningen 1938

Indvejningen af mælk på 
mejeriet foregik oprindeligt 
på en perron omme bagved 
vendt mod syd, ligesom me-
jeribestyreren fra begyndel-
sen havde en lejlighed i det 
nordøstlige hjørne af mejeri-
bygningen. Lejligheden hav-
de stue og køkken i stueeta-
gen og soveværelse på 1. sal. 
Her var også 2 andre værelser 
til en mejerist og sandsynlig-
vis en elev. Da andelshaverne 
i 1938 besluttede at starte 
med osteproduktion, blev en 
ud- og ombygning nødven-
dig.  Osteriet blev placeret i 
en lang bygning mod syd og  
perronnen flyttet til nordsi-
den, hvor den stadig er idag. 
Mejeribestyreren flyttede til 
et nybygget hus på den an-

den side af vejen, og der blev 
etableret  kærnestue og ud-
salg i den gamle bestyrerlej-
lighed. Byggeriet blev udført 
af murermester Jørgensen, 
Voldtofte, og til betaling op-
tog andelshaverne et lån på 
80.000 kr. I 1956 blev der ved 
siden af mejeribestyrerboli-
gen bygget en hus til første-
mejeristen.

Nedlæggelse 1973

Mejeriet blev nedlagt som 
mejeri i 1973. Det blev efter 
et par mellemliggende ejere 
købt af  Helnæs Antik i efter-
året 1992 og brugt til opbe-
varing i en årrække. I foråret 
2004 åbnede Helnæs Antik 
også butik i det gamle meje-
ri. Kedelhuset med skorsten 
blev nedrevet i marts 1993, 
men bortset fra den indmu-
rede kedel var fyr og andre 
maskiner allerede fjernet. 

Dampmaskiner på Helnæs
Mejeriet og lokomobilen

Lokomobil med transportabelt tærskeværk. Fotografi fra 1919 af den 
kulfyrede og dampdrevne lokomobil, trækkende både vogn og tærske-
værk på vej til tærskearbejde et sted på Helnæs.

Helnæs Mejeri
Helnæs Mejeri, som det så ud 
tidligt i 1950’erne. Til højre for 
selve mejeribygningen ligger en 
sidebygning med skorsten. Det er 
kedelhuset, som indeholdt kedel 
og dampmaskine. Kulhuset lig-
ger for sig selv længere til højre. 
Også mejeribestyrerboligen over-
for kan ses.
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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

Den kulfyrede dampmaski-
ne var flere år inden mejeriet 
lukkede blevet  udskiftet med 
et oliefyret anlæg. Nøjagtigt 
hvornår kan sikkert findes 
ved nærlæsning af de gamle 
regnskaber og referater fra 
generalforsamlingerne i Lo-
kalhistorisk Arkiv.

Lokomobilen

Inden el-, benzin- og diesel-
motorer var tilgængelige til 
drift af maskiner som tær-
skeværk, kværne og pumper 
måtte man i landbrugsdrif-
ten klare sig med vindkraft 
og hestegange, hvor hen-
holdsvis vindmøllen eller 
heste trak et hjul rundt, som 
så ved udveksling og rem- 
og snortræk trak andre hjul 
og maskiner. Og så var der 
en overgangsperiode med 
dampmaskiner.

I begyndelsen af 1900-tallet 
indkøbte et konsortium af 
gårde på Helnæs og smeden 
Christian Larsen Boe, Hel-
næs Maskinfabrik, en kulfy-
ret “dampmaskine-traktor”, 
en såkaldt lokomobil, samt 
et Dronningborg tærske-
værk, begge med jernhjul. 
(Se billede side 6). Efter 
kornhøsten kørte lokomobil 
og tærskeværk fra mark til 
mark, hvor det høstede korn 
blev tærsket. Et maleri af en 
sådan tærskning i marken 

blev i 1918 malet af maleren 
Gotfred Rode (signeret GR) 
og givet til Martin Ellebæk. 
Maleriet findes stadig på 
Gudmunsdal (tidl. Martin 
Ellebæks Gaard), der nu ejes 
af Niels Ellebæk. Udover 
tærskning direkte i marken 
er lokomobil og tærskeværk 
uden tvilvl også blevet brugt  
til tærskning og levering af 
maskinkraft til andet arbejde 
hjemme på gårdene i løbet af 
året.

Fabrikant Jørgen Boe, som er 
søn af smed Hans Jacob Boe, 
der overtog Helnæs Maskin-
fabrik i 1925, fortæller, at 
der altid var en fast mand fra 
smedien med rundt til fyring 
og påfyldning af vand på 
lokomobilen. Ude i marken 
fyrede man oftest med halm, 
som var lige ved hånden. 
Jørgen Boe fortæller, at kon-
sortiet udover tærskeværket 
tidligere havde indkøbt en 
kvashugger af typen Hope. 
Til at drive den, brugte man 
også lokomobilen.

Hvad der blev af den oprin-
delige selvkørende lokomo-
bil vides ikke. Men det Jens 
Hansen, Søgaard og Arne 
Rasmussen, Østergaard hu-
sker som børn på Helnæs el-
ler fra besøg, er en hestetruk-
ket dampmaskine, som også 
blev kaldt en lokomobil. Med 

sit karakteristiske sorte ud-
seende og høje skorsten stod 
den normalt udenfor Helnæs 
Maskinfabrik allerførst på 
Stævnevej. Om det drejer sig 
om en en helt anden damp-
maskine end den oprindelige 
selvkørende lokomobil eller 
en ombygget og reduceret 
udgave af denne vides ikke. 
Tidsforløbet taget i betragt-
ning er det imidlertid den 
hestetrukne udgave, som 
folk i dag husker og refererer 
til som “lokomobilen”. 

Brugen af den hestetrukne 
“lokomobil” fik tydeligvis 
en renæssance under krigen, 
hvor olieprodukter og kul var 
rationeret eller ikke til at få, 
samtidig med at el-forsynin-
gen var reduceret. (Se billede 
ovenfor). Under krigen blev 
den hestetrukne lokomobil 
også brugt til at trække den 
snegl-baserede pumpe på 
Maden som supplement til 
vindmøllen. I vintre med me-
gen frost fungerede sneglen 

dårligt på grund af isdannel-
se. Derfor måtte vindmøllen 
have ekstra hjælp om foråret 
til at sænke vandstanden på 
Maden.

Både vindmøllen på Maden 
og den dampdrevne lokomo-
bil blev til sidst erstattet af 
andre motorer. En af de tid-
ligere typer af motorer var 
éncylindrede dieselmotorer. 
En éncylindret Buck motor 
(årgang 1937) erstattede så-
ledes i 1946 vindmøllen som 
drivkraft  for pumpen.

Den meget karakteristiske 
lyd  af den gamle éncylin-
drede motor kan opleves 
ved Pumpehuset  på Maden 
fredag den 22. juni, som det 
fremgår andetsteds i bladet.

Lokomobil med kvashugger på 
Lindhovedgaard

Den mindre hestetrukne loko-
mobil trækker kvashugger på 

Lindhovedgaard.
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Eniko Kertesz er journalist 
i Budapest, Ungarn og har 
deltaget som højskoleelev i 
4. mdr. fra januar til maj. Hun 
har skrevet en lille artikel om 
sit ophold på Helnæs – det 
rareste sted hun nogensinde 
har været 

EN KÆRLIGHEDSERKLÆRING
Af Eniko Kertesz,  

oversat af Charlotte Foss Madsen 

Jeg ankom sent på natten. Det 
var koldt og meget mørkt. Jeg 
så hyggelige lys i de små vin-
duer i de bittesmå huse. Jeg 
havde ingen anelse om hvad 
der skulle ske mig. På vej 
mod Helnæs larmede havets 
bølger.
Det blev morgen og jeg så en 
ny verden blive født.
Jeg bor i en by. Alle har travlt, 
også jeg. Klokken seks om 
morgen er jeg allerede bagud 
for tidsplanen.
Jeg har travlt. Jeg har glemt 
min mobil derhjemme igen. 
Heldigvis har jeg den anden 
på mig.
I undergrundsbanen møder 
jeg hundredvis af mennesker 
– medrejsende. De er ikke an-
det i min fantasi end konkur-
renter i kapløbet mod Tiden. 
Medrejsende - Modrejsende. 
Så er jeg på arbejde og nu 
går det stærkt, endeligt. Te-
lefonerne kimer, kalende-
ren fyldes. Jeg læser avisens 

overskrifter. Måske spiser jeg 
frokost, måske ikke. Mor rin-
ger, jeg svarer hurtigt med et 
”Jeg ringer snart tilbage” og 
sommetider gør jeg. Jeg siger 
det samme til min veninde, 
der bare vil drikke kaffe med 
mig og høre om jeg er OK.
Jeg er på vej hjem igen. ”Hej 
du, kan du ikke køre lidt hur-
tigere?” råber jeg til mig selv, 
jeg har noget, jeg skal nå. Jeg 
har ikke tid til at blive her 
hele dagen.
Det er aften, tid til at slappe 
af men den næste dag er al-
lerede begyndt – det får mig 
til at tænke…
Det er en farverig verden; 
barer, lys, underholdning, be-
rømtheder og…
Og de daglige kapløb og kam-
pe som gør sjælen usynlig.
Jeg rejste af sted, for første 
gang i mit liv. Jeg tog mine 
første forsigtige skridt mod 
verdenen. Alene. Det jeg føler 
nu minder mig om barndom-
mens romantiske forestilling 
om at rejse ud i verdenen. Jeg 
kan se noget mærkeligt langt 
hjemmefra – en gåtur mel-
lem gamle eventyrhuse og, 
selvfølgelig, rejste jeg med 
flyvende tæppe.
Det havde jeg bare ikke brug 
for denne gang.
Helnæs, det rareste sted jeg 
nogensinde har været. En 
lillebitte ø (faktisk en halvø) 
med ikke færre en 250 ind-

byggere. Tilsyneladende lille 
og rolig. For mig er det no-
get andet – En Ny Verden, 
et rummeligt sted fyldt med 
liv og glans. Med heste, gæs, 
harer, måger, kalve og små 
fugle og… masser af andre 
levende væsener.
Det er som en skat for mig, 
det har givet mig meget mere 
end jeg forventede. Åbnede 
mine øjne, gjorde mig fri, fri 
fra hverdagens byrder. Det 
viste mig at man kan leve på 
en anden måde. At man kan 
tænke på en anden måde.
Det åbnede mine øjne – jeg 
kigger på havet og vil gerne 
se længere.
På min rejse har jeg kørt med 
eksprestog uden stop, ind-
til nu. Jeg stod af ved denne 
station for at kigge lidt rundt 
og nu vil jeg ikke med toget 
igen. Jeg har brug for at se, 
hvad der er ved alle de andre 
stationer. Derfor må jeg også 
komme tilbage en dag og 
gense det sted, der ændrede 
mit liv – var det virkeligt el-
ler er det kun en drøm? Næste 
station er London.
Jeg vil ikke længere drømme 
om mit liv, jeg vil leve om 
mine drømme!

Hvad betyder  
Helnæs – for mig!

Banereservation
64 71 57 07

Mandag - onsdag 14 - 22 Torsdag 10 - 23
Fredag og lørdag 10 - 24 Søndag 10 - 21

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

KORT NYT

Ny forretning på Helnæs
GenBrugsen er navnet på 
endnu en ny forretning på 
Helnæs. Lørdag den 23. juni 
kl. 10.00 åbner Brugsen, dog 
denne gang som GenBrug-
sen.  
Tina Keller, har sammen 
med sin mand Kenneth bl.a. 
købt Brandkærhuset og vil 
nu prøve at lave en lille butik 
i den gamle Brugs med både 
nye og brugte ting. Der vil 
være tøj, legetøj og nips at 
finde hver fredag, lørdag og 
søndag fra kl. 11 – 16. Tina 
Keller har længe haft en lille 
drøm om en genbrugsbutik, 
og da den gamle Brugs på 
Helnæs var ledig, synes Tina 
Keller at det var oplagt at 
prøve kræfter her. Butikken 
vil kun være åben i sommer-
månederne. 
Varesortimentet, der løbende 
vil blive udskiftet, vil være 
såvel nye som gamle brugs-
ting, som mange måske kun-
ne have brug for og som kan 
købes for billige penge, siger 
Tina Keller. 
Hun oplyser, at ting og sager, 
herunder tøj modtages med 
glæde, såfremt man alligevel 
skal have ryddet op i gem-
merne.
På åbningsdagen vil der til-
bydes en lille forfriskning, 
mens man kikker på butik-
kens udbud af varer. Endvi-
dere vil der være salg af is, 
som kan nydes ved de opstil-
lede borde og stole udenfor 
butikken.
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Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.

De lokalhistoriske Arkiver i 
storkommunen

I den gamle Assens kommu-
ne var der 5 lokalhistoriske 
arkiver. Efter sammenlæg-
ningen til den nye Assens 
storkommune er der 12 lo-
kalhistoriske arkiver.
I anledning af sammenlæg-
ningen  er der afholdt flere 
møder med repræsentanter 
fra de øvrige arkiver. Og der 
er politisk forståelse for, at 
alle 12 lokalarkiver skal be-
vares. Der er nu oprettet et 
arkivråd med to repræsen-
tanter fra hvert arkiv. Dette 
råd skal varetage arkivernes 
interesser over for storkom-
munen. På et møde i Glams-
bjerg den 11. april blev der 
ud af disse 24 personer valgt 
et forretningsudvalg på 5 
personer.
Arbejdsbetingelserne er me-
get forskellige i de enkelte 
arkiver, så der foreligger et 
stort arbejde med fordeling 
af midlerne. Hidtil har muse-
umsleder Sven Rask og Tho-
mas Bruun repræsenteret ar-
kivet overfor kommunen. 
I det nye forretningsudvalg 
er der følgende personer:
Ellen Warning, 
Tommerup (formand)
Henriette Wieland, 
Vissenbjerg
Thomas Bruun, 
Gamtofte – Søby – Turup
Martin Jensen, 
Hårby
Helle B. Andresen, 
Helnæs
Suppleant: 
Ingemann Jensen, 
Glamsbjerg.                      ah

Generalforsamling i  
skolekredsen for Højskolen 
på Helnæs
For den, der deltager år efter 
år, er der ikke meget, der 
overrasker. Samværet med 
elever og lærer og øvrige 
medlemmer, en levende be-
retning af den ukuelige for-
mand Holger Moritz Hansen 
og årets gang ved forstander 
Christian Kjær – om, for det 
meste glædelige oplevelser, 
den fortsatte kamp for at 
holde fast i skolens grundlag 
og udvikle og konsolidere på 
samme tid, udgør program-
met. Og Høj skolen på Hel-
næs går godt. 
Årets overraskelse kom ved 
den omhyggelige gennem-
gang af regnskabet. Man 
kunne næsten tro, at reviso-
ren havde sjusket med sam-
mentællingen, da han med-
delte, at skolen havde haft 
sit første underskud (49.000 
kr). Et par kurser havde ikke 
trukket helt så mange delt-
agere som ventet. Men med 
det samme blev det nævnt, at 
man allerede nu kunne se, at 
regnskabet for det følgende 
år ville udvise et endog stort 
overskud. 
Et medlem af bestyrelsen, 
som havde været med fra 
den allerførste færd, Chr. 
Lund, ønskede at udtræde. 
Bestyrelsen havde indstillet 
vores præst Anders Lund-
beck Rasmussen. Han blev 
valgt med akklamation. An-
ders havde med stor succes 
ledet et kursus i 2006 om 
”Mennesker og tro” og vil at-
ter i år udbyde dette kursus, 
dog kun i en uge. Sidst var 
det to uger. Men denne foryn-
gelses- og fornyelsesproces i 
bestyrelsen, tyder alt på, at 
højskolen er godt på vej ind 
i endnu en positiv periode. 
Kaffen og snakken bagefter 
er uforanderlig nyttig, og 
dertil en håndfuld sange at 
gå hjem på.                       pd

HAARBY
– EGNENS STØRSTE BUTIK

Telefon
6473 1504 
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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!

Om en solrig søndag med 
lystfiskeriets sorger og 
glæder og mødet med en 
dansk/hollandsk familie på 
stranden

LYSTFISKERI
Af Poul Dreisler 

Søndag den 20. maj var der 
inviteret til lystfiskeri fra 
kysten nedenfor Bobakkerne. 
Danmarks Sportsfiskerfor-
bund havde taget initiativet og 
bl.a. bedt naturvejledere fra 
Skov- og Naturstyrelsen om 
at medvirke som instruktører 
og vejledere i kystfiskeriets 
svære kunst. Ca. tyve per-
soner fulgte opfordringen, 10 
børn og 10 voksne mødte op 
med eget udstyr og spændte 
forventninger. Naturvejleder 
Jesper Vagn Christensen gav 

”I morgen bliver det tørvejr og 
solskin” dette budskab blev 
fremsagt med vægt fra præ-
dikestolen Pinsedag i Helnæs 
Kirke, som om det var sendt 
direkte fra den, der hersker 
over vind og vejr. Udenfor i 
kulden og småregnen skut-
tede man sig, og tænkte om 
det nu også blev til noget med 
den friluftsgudstjeneste 2. 
Pinsedag. Også selvom An-
ders (vores præst) havde lagt 
hele sin klerikale vægt bag 
budet om tørvejr.
Mandag kl. 10 sad ca. 110 
lettere frysende friluftskir-
kegængere i småregn og 
tænkte, at bare det ikke blev 
værre, så skulle det nok gå. 
Arrangementet var kommet 
i stand ved, at nogle havde 
fået den gode idé, at afholde 
en gudstjeneste på Maden 
for menighederne fra de fire 

nærmeste kirker, Sønderby, 
Kærum, Helnæs og Dreslet-
te, og mange fulgte opfor-
dringen til den oplevelse. Et 
partytelt gav en tilstrækkelig 
beskyttelse af ”alter og lys”. 
Orglet var erstattet af Brass-
bandet Brassaneserne. Et 
syv-personers messingorke-
ster fra Assens, som spillede 
flot til de omdelte salmer. Pa-
storerne Anders Lundbeck 
Rasmussen og Carl Bjarkam 
delte tjenesten mellem sig. 
Anders indledte og se – om 
ikke han genvandt tilhører-
nes tillid til troens (og hans) 
styrke, da det under afsyn-
gelsen af den første salme, 
Grundtvigs ”I al sin glans 
nu stråler solen..” ikke alene 
holdt op med at regne, men 
solen var lige ved at bryde 
igennem. Tørvejret holdt 
hele vejen igennem og Bjar-

kam udnyttede elegant de 
levende omgivelser som il-
lustration til dele af sin præ-
diken, idet han refererede til 
den anden salme: ”Det dufter 
lysegrønt af græs” (svensk 
salme, gendigtet af Johannes 
Johansen). Andet vers indle-
des med: ”Hør fugletungers 
tusindfryd.” Bjarkham holdt 
en pause og lod lærkerne 
komme til orde. En herlig 
oplevelse i den fuldstændige 
stille natur. Ligesom tredje 
vers ”Se, blomsterflorets 
farvepragt gør alle ord for-
legne” kunne illustreres med 
henvisning til Madens rød-
blomstrede engelskgræs. 
Således kom man frem til 
kaffen og de søde kyskager 
og ikke mindst snakken, 
hvor det var interessant at 
se og høre, at der var mange 
fra de fire menigheder, der 
havde glæde af at mødes og 
udveksle sidste nyt. Og ikke 
mindst rose initiativet og ud-
trykke glæde over, at man ta-
ger det op næste 2. Pinsedag, 
dog på en anden lokalitet.

pd

Friluftsgudtjeneste på Maden

Naturvejleder Jesper Vagn Christensen 



JUNI 2007  HELNÆSPOSTEN 11 

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

Helnæs Kro
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
ndbakken 2 · 5631 Ebberup · Tlf 6477 134

gode råd, viste hvordan man 
binder blinken med krogen til 
snøren og stod bi med alskens 
råd og dåd. Solen bagte fra 
en skyfri himmel. Desværre 
holdt fiskene også fri. Der var 
ingen. Jesper forklarede, at det 
især er havørred og hornfisk, 
der er muligt bytte nu. Horn-
fisken ville normalt gå helt ind 
under kysten, og ligeledes ville 
havørreden kunne komme tæt 
på, idet den følger de strømme, 
der er i vandet. Lillebælt er – i 
modsætning til Lillestranden 
– et godt fiskevand, idet der er 
en god vandgennemstrømn-
ing og vanddybde tæt under 
kysten. ”Hvad er egentlig 
fornøjelsen ved at stå i vand til 
armhulerne og kaste og kaste 
– og måske uden at fange 
noget – en hel dag” spørger 
vi. ”Lystfiskeri er en anden 

måde at nyde naturen på, en 
aktiv måde, hvorimod det at 
gå i naturen er en mere passiv 
form for naturnydelse. Og så 
er det nødvendigt at fokusere 
på det, man laver og derved er 
lystfiskeri en rigtig god måde 
at stresse af på”, forklarer Jes-
per. ”Og så sker det da også, 
at man fanger noget,” tilføjer 
han. 

En mand råber om hjælp

Mens vi filosoferer over 
dette råber en mand fra 
vandkanten, at hans line sid-
der fast i en sten langt ude i 
vandet. Han haler fortvivlet, 
uden held. Jesper springer til 
og ved at bruge en sten til at 
beskytte sin arm (linen kan 
ellers skære sig langt ned i 
huden) er han i stand til at 
trække krogen fri. Det viser 

sig, at den nødstedte mand 
har sin familie med sig, hus-
tru og tre drenge, hvoraf de 
to største er ivrige fiskere og 
ikke uøvede, kan man se. Da 
deres udsendte præsenterer 
sig som udsendt journalist 
fra HelnæsPosten, lyder det 
spontant, “så er vi kolleger”. 
Manden, Hans, er ”rigtig” 
journalist og ansat ved Hil-
versum Radio, Holland, hvor 
han har ansvaret for at sende 
klassiske radiokoncerter fra 
Concertgebouw i Amster-
dam. Hans hustru, Sigrid, er 
født og opvokset i Aborg og 
mødte Hans under studieo-
phold i Amsterdam. Sigrid 
fortæller, at hun tog til Hol-
land i 1987 som led i hendes 
konservatorieuddannelse 
som organist og det blev hen-
des skæbne. Hun fik sin ud-
dannelse og spiller nu orgel 
i en mindre by i nærheden 
af Hilversum, ca. 35 km øst 
for Amsterdam. Drengene 
Philip på 11 og Laurens på 
8 er ivrige lystfiskere der-

hjemme. De fisker i kanal-
erne og fanger af og til store 
gedder og andre fisk, som 
de ikke lige kunne huske 
det danske ord for. Lillebror 
Alexander på 5 er mest inter-
esseret i tudserne og frøerne 
i havedammen derhjemme. 
Alle taler de et perfekt dansk 
(og hollandsk til hjemme-
brug) og er ofte på ferie 
hos morforældrene i Aborg. 
Hans siger, at han holder 
rigtigt meget af at komme 
til Danmark, især kystland-
skabet rundt om Sønderby, 
Å og Helnæs betager ham. 
Familieudflugten til de 
smukke bakker, solskinnet 
og samværet om en natur-
oplevelse så ud til sagtens 
at kunne opveje mang len på 
fisk, drengene havde dermed 
også set, at deres far endnu 
havde en del at lære, hvis han 
skulle fange fisk. Men det er 
vist også kun en sidegevinst. 
Den aktive naturoplevelse 
sammen er førsteprioritet. 

Lystfiskeri for 
nybegyndere

– en reportage fra Bobakkerne

og Hans, Sigrid, Phillip, Laurens og Alexander fra Holland i Bobakkerne
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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.

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

Modeopvisning i Helnæs 
Forsamlingshus 

Det var ikke en traditionel 
modeopvisning, vi kom til, 
men en lille teaterforestilling.
Først viste Lone fra ”Ba-
badut” – med hjælp af sine 
børn – alle de meget smarte 
ting, hun sælger for at lette 
en tur med børnene. Der var 
alt, hvad hjertet kan begære. 
Vi var på tur til bedstemor:
Der var let mad, drikkekop, der 
ikke kunne vælte, madskål, stol, 
bord, fikse ting til bleerne og 
sammenklappelige toiletsæder, 
der passede til de små numser 
og mange flere praktiske ting.

Næste nummer var Vivi, der 
viste os en overfyldt kuffert 
til en rejse. Vi vil jo gerne 
ha’ det hele med og det kan 
vi med ”Greenhouse” lette 
stoffer. Så er det muligt at 
have tøj med både til det fine 
selskab og til vandreturene. 
Der var mange fine ting i 
silke, der let kunne glat-
tes ved at hænge dem under 
bruseren og gi’ dem en gang 
damp.
Da forestillingen var forbi, 
så vi på tingene, der var lagt 
frem på bordene og hang på 
stativer rundt i salen.
Man måtte frit prøve det 
fremlagte tøj, og der kunne 
købes/bestilles hvad man 
lige kunne tænke sig.
Der var et telt som prøve-
rum, så enhver kunne se om 
tøjet passede.
Arrangørerne bød på kaffe/
te og kringle.
Det var en fin aften – et godt 
modstykke til ølklubben, så 
har damerne også deres af-
ten, men her må mænd godt 
komme med.                 helle

KORT NYT

Om Regler for ændringer af en 
boligs status fra helårs- til fri-
tidshus og bruge det til udlej-
ning/sommerhus, lokalplan, 
bredbånd og rensningsanlæg 

SERVICENIVEAU PÅ HELNÆS
Redigeret af Poul Dreisler 

Kommunaldirektør Henning 
Qvick lovede på mødet med 
repræsentanter for Helnæsbo-
erne den 7. februar 2007 svar 
på de konkrete spørgsmål, de 
blev stillet på mødet. Tidli-
gere svar på spørgsmål om of-
fentlig transport og tilskud til 
forsamlingshus, borgerhus og 
lokalarkiv er meddelt i Hel-
næsPosten nr. 4 april 2007. I 
øvrigt kan print af svarene ses 
ophængt i Borgerhuset.

Om Regler for ændringer af en 
boligs status fra helårs- til 
fritidshus og bruge det til 
udlejning/sommerhus

Et af jeres spørgsmål på mø-
det med Udviklingsudvalget 
den 7. februar gik på reglerne 
for ændringer af en boligs sta-
tus fra helårs- til fritidshus og 
bruge det til udlejning/som-
merhus samt hvilket lov-
grundlag der styrer det. Jeg 
har undersøgt det og kom-
met frem til følgende:
Det er planloven og bolig-
reguleringsloven der styrer 
dette område. Når en bolig 
er beliggende i landzone si-
ger planloven at boligen ikke 
må nedlægges (= der skal 
være fast adresse tilknyttet) 

uden kommunens tilladelse.
Hvis boligen er beliggende 
i et sommerhusområde er 
loven om sommerhuse lige-
ledes i spil.
Boligreguleringsloven (om-
kring §40-§50) siger at hel-
årsboliger skal være beboet 
hele året, men samtidig giver 
loven kommunen mulighed 
for selv at vurdere om det 
udgør et problem (hvis de 
ikke er det, red.) og om man 
ønsker at håndhæve det. 
Der er således ikke bopæls-
pligt på almindelige helårsbo-
liger medmindre kommunen 
vil det. Bopælspligt gælder 
alene for præstegårde og land-
brugsejendomme med mere 
end 15 ha. 
Via et områdes lokalplan 
er  der mulighed for at få hin-
dret fremtidige ændringer af 
helårsboliger til fritidsboliger. 
Såfremt det i lokalplanen for 
Helnæs fremgår at kommu-
nen ønsker at bevare helårs-
boligerne frem for fritidsbo-
liger  (i landzoneområderne), 
har I  mu        lighed for at bede 
byrådet om at håndhæve reg-
lerne i boligreguleringsloven.
(Plan- og byggechef Karsten Stig 
Nielsen/Afdelingsleder plan      af de-
lingen Johnny Weber)

Om lokalplan for Helnæs By

Helnæs by er landzone og i 
kommuneplanen afgrænset 
som landsbyområde, hvor op-
førelse af nye boliger kan ske 
som huludfyldning indenfor 
afgrænsningen.

Svar på spørgsmål  
til kommunen:
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

Ved Anne Hansen

Udlæg af nye områder til 
byggegrunde og landbrugs-
parceller forudsætter en ny 
kommuneplanlægning og 
ved større bygge- og anlægs-
arbejder en lokalplanlæg-
ning.
Regionplanens retningslinier 
for byvækst åbner ikke mulig-
hed for byvækst udover hvad 
der er fastlagt i kommunepla-
nen.
Da der ikke er lokalplan for 
Helnæs by, som fastlægger 
at området skal anvendes til 
helårsbeboelse, kan det ikke 
via planloven og landzonead-
ministrationen hindres at hel-
årsbeboelser skifter status til 
fritidsbeboelse. Et status skift 
skal meddeles til kommunen. 
Et status skift fra fritidsbolig 
til helårsbolig skal søges via 
landzoneadministrationen, for 
bebyggelser i landzone.
Planafdelingen planlægger at 
tilvejebringe en “reguleren-
de” lokalplan for Helnæs by 
til helårsboliger i landzone, 
i løbet af 2007/2008. Der er 
ikke planer om en “beva-
rende” lokalplan (Karsten 
Nielsen).

Om rensningsanlægget

Der er problemer med fosfor-
fjernelse på Helnæs rensean-
læg. Der udledes ca. 2,5 mg/l 
og der må højst udledes 1,5 
mg/l. Til anlægget ledes der 
ca. 15 mg/l. Det er ikke noget 
stort problem, men det skal lø-
ses. Vi arbejder sammen med 
leverandøren af renseanlæg-
get på at løse problemet. Rens-
ningsanlægget fungerer altså, 
men kræver justering. Der ud-
ledes ikke urenset kloakvand. 
Jørgen Overgaard forventer at 
problemet bliver udbedret in-
den sommerferien.
For yderligere informati-
on henviser Jørgen Overgaard 
til en artikel i Fyns Stiftstiden-
de den 20. april 2007 (Se også 
HelnæsPosten nr. 5. Maj 2007)

Bredbåndsproblemer

Jørgen Overgaard har været 
i kontakt med TDCs kunde-
ansvarlige for Assens Kom-
munes, Lauge Geil, som godt 
vil undersøge sagen nærmere. 
Han har dog brug for konkrete 
bruger/cases, for at kunne give 
et konkret svar.

Teateranmeldelse
Mange Helnæsbørn ifølge 
med voksne var i teater i 
Tobaksgaarden i Assens 
lør dag den 19. maj. Det var 
vinderne fra HelnæsPos-
tens børneside, der var i 
staden. Vi så ”Jorden rundt 
med Lirekassen”. Det var 
et spændende stykke, hvor 
2 børn med hjælp fra en li-
rekassemand og hans remse 
kunne ønske sig forskellige 
steder hen i Verden. De var 
bl. a. i Ny Guinea ved men-
neskeædere, i Kina, hvor de 
spiste med pinde, i Grøn-
land, hvor de var med til at 
slagte sæler, og i Rusland, 
hvor de dansede kosakdans, 
men når der opstod farlige 
situationer, kunne de med 
trylleformularen tilkalde li-
rekassemanden, der så hjalp 
dem til et andet og nyt land.
Til sidst ønskede de sig hjem 
til fredelige Assens. Det hele 
endte godt.

Ind imellem var der mor-
somme reklamer fremført af 
en speakerpige i voksentøj 
og høje hæle.
Stykket var festligt og 
farvestrålende. God præsta-
tion af de unge spillere og 
deres hjælpere.

Små historier
En bedstemor er gammel ud-
vendig og ung indvendig.
John Wright 7 1/2 år

Bedstefædre er herlige. De 
stammer helt fra det forrige 
århundrede.
Simon Welch 10 år

En bedstemor bliver aldrig 
væk for dig.
Du finder dem i reglen på 
bænke i parken eller der, hvor 
der er andespil.
Gary Conway 9 år

En farmor er en dame som 
enten sover eller strikker.
Sara Spurrier 12 år
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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 JUNI FORENINGERRubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009 

Gudstjenester
Gudstjenester
3. juni – Ingen
10. juni – kl.11.00 (K)
Døvegudstjeneste – også 
for hørende. Pastor Terkel 
Tikøb prædiker. 
17. juni – kl. 17.00
24. juni – kl. 11.00
1. juli – kl. 11.00
8. juli – kl. 17.00

Petanque 
Hver tirsdag kl. 19.00.
Grill den første tirsdag i hver 
måned med start kl. 18.00.
 

Sct. Hansaften 23. juni:
Bål på Østerstrand.  
Grillen er klar kl. 19.00
Medbring pølser og  
drikkevare. 
Bålet tændes kl. 21.00
Båltale ved Helle Blume 
Andresen.

Sommerfest!
Da beboerforeningens som-
merfest sidste år var en stor 
succes, har vi besluttet at 
lave en sommerfest igen i 
år. Det bliver lørdag d. 18. 
august, og fordi der samme 
dag er andre arrangementer 
på Helnæs, vil vi starte alle-
rede kl. 10. Der vil blive ta’ 
selv bord á là Annelise kl. 
13. Vedrørende aktiviteter 
og andre praktiske ting vil 
vi lave en tilmeldingsseddel, 
som vil blive indlagt i næste 
nummer af Helnæsposten.

Galleri Helnæs  
Gl. Præstegård
Længsel mod syden
Billeder af Gunnar K. 
Hansen og Birgitte 
Thorlacius
Åbningstider:
Lørdag – søndag fra 
12.00-17.00
 
I/S Maen
Inviterer borge på Helnæs til 
åbent hus ved pumpehuset.
Fredag den 22. 6. 07 kl. 
14.00
Grillen bliver tændt og der vil 
blive budt på lidt af hvert.
Den gamle pumpe bliver 
startet op.

Intuitiv maling

Lørdag den 16. juni og eller 
søndag den 17. juni.
Tid 9.30 – ca. 16.30
Pris inkl. materialer og kage 
the/kaffe 100 kr.
Medbring selv frokost.
Alle er velkommen.
For nærmere information og 
tilmelding ring til 
6477 1981.
Ghita Dinell, 
Abkjeldsgård

Helnæs Kultur- og  
Musikforening  
(Helnæs Præstegaard)
Sct. Hansaften, lørdag den 
23. juni kl. 22.00 efter bålet.
Koncert med ”To fynske 
hekse og en trold”.

Lørdag den 7. juli kl. 20.00
Jesper Buhl og Hanna 
Bramsen, sang og piano.

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

12 Kunsten at græde i kor 

19 Spider Man 3 

26 Pirates of the Caribbean 3:
Ved Verdens ende

30 Træf for klassiske motorcykler   
 og biler

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

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

3 stjernet rock 
på Helnæs
Helnæs Camping har fået 3 
–stjerner af Campingrådet, og 
det skal lørdag den 9/6-2007 
fejres med forskellige aktiviteter 
i løbet af dagen, og vi slutter af 
med 3-stjernet rock i festteltet.

Dagens foreløbige program:
Kl. 10.00 
Minigolfturneringen Helnæs 
Open starter indledende runder.
5 bedste konkurrerer i finalen  
kl 16:30.

Kl. 12.00 
Billardturnering starter (Tilmel-
ding, max 10 deltagere).
Finale kl 16:00

Kl. 14.00 
Hoppepudekonkurrencehop 
(Hvor mange gange kan du 
hoppe fra knæ til rumpe til knæ 
til osv ).
Premier is til alle deltagere og 
publikummer.

Kl. 18.00 
Fællesspisning i festteltet. Grillen 
er klar fra kl 18, og du skal selv 
have alt med, dvs bord/stole, 
kød til grillen. Fadøl / sodavand 
kan købes.

Kl. 20-23.00 
Rockgruppen Imitators finder de 
gamle numre (”Nå,  den!) frem 
og vil ”flytte noget luft”. Puds 
støvlerne og gør klar til ”Rock 
på Helnæs”.

Kl. 24.00 
Campingpladsen ligger stille 
hen og samler kræfter til næste 
dag.
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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

Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt 
om vinteren, udlejes.
Henvendelse: 
Helnæs Antik
Tlf. 64 77 14 85

Parabol og receiver
med fjernbetjening sælges 
billigt. Næsten ny.
Tlf. 64 77 14 85

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

Sten
Jeg mangler 1 - 2 læs store 
sten som skal bruges til sik-
ring af vejen ud for vort hus, 
på Strandbakken 59, mod 
underminering ved nyt høj-
vande. 
Henvendelse :
Lotte Hansen
Strandbakken 59
Tlf. 64 47 17 47  
Bedst efter kl. 18.00

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

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 orien-
tering om kommende fødsels-
dage, 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 

Hjertelig tak for 
opmærksomheden ved min 

konfirmation.

Mange hilsener
Mads Dinell
Abkjeldsgård

Tak for opmærksomheden 
ved min konfirmation

Kristine Haahr

Assens 
Vinduespolering

v/EbbeVesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

I forbindelse 
med løsningen af 
mysteriet:
Hvem kan og hvem 
kan ikke få ADSL 
på Helnæs, er det 
ønskeligt at kende 
antallet af 
nuværende ADSL 
abonnenter på
Helnæs. 

Resultatet af vore 
undersøgelser vil 
blive behandlet i 
næste nummer af 
HelnæsPosten. 
Send mail til:
dreisler@mail.dk 
eller ring 24822530
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www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

HP+ afdeling for  
forbrugeroplysning 
meddeler:
Før ferierejsen til Norge
Hot sex med grønnsaker
Nei, vi mener ikke sex 
med grønnsakene, men at 
grønnsaker vil hjelpe deg 
til å få mer lyst og bedre 
sex.
Våre venner i «The Vege-
tarian Society» har gitt 
oss følgende tips for hva 
både jenter og gutter bør 
spise når vi vil ha ekstra 
fart i senga. Asparges er 
et klassisk afrodisikum. 
(Naturmiddel som øker 
sexlysten) Spis den kokt, 
dampet eller rå. Aspar-
ges inneholder massevis 
av vitamin A og C. Spis 
asparges sammenhen-
gende i tre dager for best 
effekt.
God tur.

Helnæs’ nye brand:
Blege aspargesben på 
stranden.

3 stjernet rock 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!

Helnæs Camping har fået 3  
stjerner af Campingrådet, og 
det skal lørdag den 9/6-2007 
fejres med forskellige aktivi-
teter og dagen sluttes af med 
3-stjernet rock i festteltet

Det er efter 4 år med stor 
indsats nu lykkedes for lejr-
chef Eigil Kristensen og 
øvrige medarbejdere at få 
Helnæs Camping opklas-
sificeret til 3 stjerner efter 
Campingrådets stjernekrav. 
Det har været et langt sejt 
træk og med store investe-
ringer i både udeområderne 
og i servicebygninger, og Ei-
gil Kristensen oplyser end-
videre, at den sidste vinters 
indsats med færdiggørelsen 
af nye familierum, puslerum 
og køkken lige var det, der 
manglede for at opfylde de 
sidste krav. Eigil Kristensen 
oplyser også, at der arbejdes 
på at gøre campingpladsen 
mere handicapegnet, og at 
de er startet med et stort og 
lyst handicaprum, og han 

tror i øvrigt, at de har indret-
tet den nok største legeplads 
i forhold til campingpladsen 
størrelse. Men ellers er det 
naturen omkring os, der er 
vort største aktiv, og vi prø-
ver altid at være tro mod vort 
slogan ”Helnæs Camping  – 
Fyns naturligste”, og vi skal 
på ingen måde være et som-
merland, udtaler han.

Helnæs Camping har valgt 
den 9. juni som mærkedag 
for de tre stjerner, og det vil 
blive fejret med aktiviteter 
som minigolf- og billard-
turnering samt ”hoppepude-
konkurrencehop” og det er 
den Århusianske rockgruppe 
”Imitators”, der afslutter 
dagen med en rockkoncert 
i campingpladsens festtelt. 
Og, oplyser Eigil Kristensen, 
som sædvanlig er alle aktivi-
teter gratis for vore gæster 
og Helnæsboere.

Fernisering
Lørdag den 26. maj var der 
fernisering på Galleri Hel-
næs’ nye udstilling ”Længsel 
mod Syden”. De mange frem-
mødte lyttede ivrigt til de to 
kunstnere, Birgitte Thorla-
cius og Gunnar K. Hansen, 
der berettede om deres bil-
leder fra henholdsvis Syrien 
og Grækenland. Udstillingen 
varer sommeren over og slut-
ter 4. august.

Så er det sket
Det gamle bindingsværks-
hus på Klinteskovvej er nu 
nedrevet. Grunden, der blev 
olieforurenet med flere tusind 
liter fyringsolie, skal nu op-
renses og dette arbejde, som 
indebærer opgravning og 
bortkørsel af jord til rensning 
på Kommunekemi. Heref-
ter går de nye ejere, Tina og 
Kenneth Keller, i gang med at 
genopføre huset i samme stil, 
som det oprindelige, dog ikke 
med bindingsværk, oplyser 
Kenneth Keller.

KORT NYT


