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Pumpehuset på 
Helnæs Made
– Side 6

Uforglemmelige 
feriedage på 
Helnæshus – Side 15

eKstraordinær  
generalforsamling
Af Poul Dreisler 

På en ekstraordinær gene-
ralforsamling i Forsamlings-
huset fik bestyrelsen stor 
opbakning til at fortsætte 
arbejdet med projekt ”reno-
vering af forsamlingshuset”. 
Ligeledes havde bestyre-
sen ønsket medlemmernes 

tilslutning til at den kunne 
prioritere delprojekterne i 
det videre arbejde. Også her 
fandt bestyrelsen støtte med 
stort flertal.

a.P.møller – fond er den  
generøse giver

Grundlaget for indkaldelsen 
til generalforsamlingen var, 
at bestyrelsen havde modta-

get 1 mill. kr. fra ”A.P.Møller 
og hustru Chastine Mc-Kin-
ney Møllers Fond til almene 
formål” på grundlag af en 
projektbeskrivelse udarbej-
det af det nedsatte legatud-
valg og bestyrelsen. Med 
denne donation er tilført 
4.000 kr pr. indbygger på 

a.P.møller-fond giver, hvad 
der svarer til 4.000 kr. pr. ind-
bygger på Helnæs. usædvan-
ligt tilskud til forsamlingshus, 
som ellers har vanskelige 
økonomiske vilkår på lands-
plan. andre må lukke eller 
drives som restaurant

fortsættes på side 3

stor donation til
Helnæs 
forsamlingsHus!

Assens Trælast

Sdr. Ringvej 25 · tlf. 6471 3600
www.stark.dk/assens
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forsamlingshuset
En donation på 1 mill. til forsamlingshuset, en ekstraordinær generalfor-
samling og en projektbeskrivelse af en restaurering og tilbageførelse af 
bygningen til husets oprindelige udseende, er temaet for tre artikler. 
forsiden, side 2, 10 og 11. 

nu er det nok!
Debatindlæg om turisme. Der skal ikke flere turister til Helnæs. Skagens 
udvikling med bl.a. pizzariarer og skrammelbutikker er en synlig advarsel 
om, hvordan det kan gå.
side 4

det er bedre at sidde i kirken og tænke på kroen …
Pastorens klumme vender den slidte sentens på hovedet, og der argu-
menteres for ”at tro er handling”.
side 5

endnu en festdag på Helnæs
En gammel BUKH dieselmotor, stående i et tempel, bygget til formålet på 
Maden, startes med en andagt, der næsten gør handlingen til et natur-
teknologisk religiøst ritual, med menigheden andægtigt lyttende, iklædt 
pølser og bayersk øl. I sandhed en fest.
side 6 og 7

en cyklists bekendelser
”At cykle er at leve”. Så tæt er artiklen om cyklismens velsignelser på 
H. C. Andersens gamle leveregel for rejser. Tager vi alle cyklen til cam-
pingpladsen efter is eller til kirken efter frelse, så har vi klaret mange 
private,og lokale problemer. En livsbekræftende beretning, der får cykel-
myggen Egons meriter til at blegne.
side 8 og 9.

Hallo, hallo…Helnæs kalder tdC
Hvis du gerne vil ADSL, skal du gennem centralen Snave2 i Arnes have, 
eller gennem DSLAM’en eller koblet udenom til acceslinierne, eller bo på 
Strandbakken. Artiklen om ADSL på Helnæs er en føljeton om jagten på 
forklaringen om hvad, hvem, hvordan og hvornår man kan få ADSL på 
Helnæs til de, der ønsker det. 
side 12 og 13

Husker du…
Mange har gode minder fra glade dage på Helnæs. Her er et vidneudsagn 
fra en, der både har været på Helnæshus som feriebarn og senere som 
institutionsleder. Om glade sommerminder fra en svunden tid.
side 14 og 15

Og mange andre korte nyheder samt ”For børn”, køb og salg, mærke-
dage, HP+ o.m.a.

HelnæsPosten korrigerer.
I en artikel i nr. 6 skrev vi, at Helnæs Mejeri lukkede i 1973. Det er ikke 
sandt.
Det var i 1971. Tak til vor opmærksomme læser. 

leder

Hele øens forsamlingshus
Det vAr en styrKet bestyrelse, der efter den ekstra-
ordinære generalforsamling nu kan arbejde videre med for-
samlingshusprojektet. Man er nu nået over halvvejs i det mål, 
der er sat for indsamling til restaurering og tilbageførsel af 
Forsamlingshusets oprindelige arkitektur, takket være A.P. 
Møller og hustrus smukke donation på 1. mil. kr. Og der er 
vel også et begrundet håb om, at de sidste penge kommer i 
hus. På den ekstraordinære generalforsamling fik bestyrel-
sen fuld opbakning til at gennemføre det skitseprojekt, der 
danner baggrund for fondsansøgningerne. Ligesom den fik 
generalforsamlingens støtte til at arbejde videre med projek-
tet, igangsætte og prioritere de forskellige arbejder osv. Man 
må så håbe, at bestyrelsen har is nok i maven til at afvente 
resultaterne af de mange fondsansøgninger som legatudval-
get i disse måneder fremsender.
 
BestyreLsen bør efter vor mening nu roligt afvente dette 
resultat. Herefter må de få udarbejdet et samlet detaljeret og 
grundigt udarbejdet projekt, som der kan indhentes faste pri-
ser og tilbud på, og som kan danne grundlag for opstilling af 
realistiske budgetter. Det vil måske betyde, at der først bliver 
igangsat arbejder i foråret 2008 – men hvad gør så det?
 
Men HvOrFOr egentLigt et nyt forsamlingshus? Hvad 
er der i virkeligheden galt med det, som det nu ser ud? Fun-
gerer det da ikke godt nok? Og hvorfor skal der overhoved 
laves noget om? svaret herpå kan være, et stort ønske hos 
mange om at forsamlingshuset æstetisk får et tiltrængt løft, 
at der bliver foretaget forskellige funktionelle indvendige 
ændringer, men måske ikke mindst et ønske om at bevare en 
bygningskultur og et monument fra de folkelige bevægelsers 
start omkring 1900 årene.
 
FOrsAMLingsHuset er en levende organisme, der æn-
dre sig og skal ændrer sig i takt med udviklingen og de nye 
behov en ny tid frembringer. Derfor er der også sket ændrin-
ger af forsamlingshuset i hele dets hundredårige historie. Det 
har været særdeles fornuftige ændringer der i den aktuelle 
situation har skabt væsentlige funktionelle forbedringer og 
som har været afgørende for, at vi i dag har et velfunge-
rende og aktivt forsamlingshus. Mange af disse bygnings-
arbejder er sket ved anvendelse af frivillig arbejdskraft, og 
der er mange som ved en uselvisk og energisk indsats har 
ydet et uvurderligt stykke arbejde for forsamlingshusets 
overlevelse. uden dem - intet forsamlingshus. Det forelig-
gende projekt skal ses som en fortsættelse og videreførelse 
af dette arbejde. De muligheder, der nu åbner sig i 100 året 
for forsamlingshusets opførelse, kan på afgørende punkter 
føre huset tilbage til det bygningsudtryk det havde, da vore 
bedsteforældre eller oldeforældre byggede det. Forsamlings-
huset vil efter projektets gennemførelse stå som et eksempel 
på, hvordan de folkelige bevægelser agerede i begyndelsen af 
1900årene og som et eksempel på et forsamlingshus, der har 
overlevet i sin oprindelige form, men som samtidig stadig er 
et moderne funktionsdygtigt samlingspunkt for os alle i det 
21. århundrede.   

oa
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Helnæs. Hele budgettet er på 
ca. 2. mill. eller 8.000 kr  pr. 
indbygger. På nationalt plan 
svarer dette til et samlet be-
løb på ca. det samme som en 
Femern-bro vil koste (41 mia). 

en projektramme  
er udarbejdet

Mange aktionærer var mødt 
frem for at høre Otto Arp, 
der har udarbejdet det arki-
tektoniske oplæg, gennemgå 
projektet. Otto Arps grun-
dige gennemgang efterlod 
det klare indtryk, at fokus 
for projektet er en nødven-
dig renovering, der samtidig 
bringer huset tilbage til det 
oprindelige udseende – uden 
der gås på kompromis med 
funktionerne. tværtimod vil 
man kunne få en bedre aku-
stik, opdeling i rum, der kan 
adskilles og forenes, når der 
er brug for det. Bedre scene-
forhold og en række ændrin-
ger, der vil gøre huset mere 
brugbart for især mindre 
møder o. lign. efter gennem-
gangen drøftedes projektet 
og en række gode idéer blev 
fremlagt. Der blev dog også 
udtrykt skepsis over, at man 
skulle i gang med så stort et 
projekt. Otto Arp efterlyste 
billeder og anden dokumen-
tation for husets oprindelige 
udseende, ligesom han gav 
udtryk for at enhver god idé 
– indenfor de rammer, der er 
lagt for projektet – er særde-
les velkomne. et medlem af 
legatudvalget meddelte, at to 
ansøgte fonde havde udbedt 

sig yderligere materiale, især 
om ændringerne af de byg-
ningsmæssige dele af pro-
jektet.  Det blev kraftigt un-
derstreget under debatten, at 
gennemførelsen i sidste ende 
ikke på nogen måde måtte 
give anledning til gældsæt-
ning. 

Bestyrelsen har  
medlemmernes opbakning

Afslutningen på debatten 
blev, at dirigenten, efter 
håndsoprækning, kunne kon-
statere, at mere end tre fjer-
dedel af forsamlingen kunne 
godkende projektet, hvorfor 
bestyrelse og legatudvalg vil 
fortsætte arbejdet med at få 
resten af budgetbeløbet sam-
let ind. Hvad angår priorite-
ringen af delprojekterne er 
det bestyrelsens hensigt at 
sætte arbejdet i gang – efter 
en afklaring af, hvorvidt det-

te er muligt jf. de betingelser, 
der er givet for legatmidler-
nes anvendelse. 

spændende fortsættelse  
af projektet

Det blev en aften, hvor der 
blandt deltagerne herskede 
en god stemning, og hvor der 
blev gennemført en meget 
saglig debat om en sag, der 
ellers kan rejse mange følel-
ser. Med dette projekt, vil der 
blive grebet ind i mangt og 
meget, som tidligere besty-
relser har bakset og måske 
kæmpet for at få gennemført, 
alt sammen til forbedring af 
det fælles hus, mange har 
haft og har et personligt for-
hold til.  Og det gælder både 
for dem, der finder projektet 
spændende og løfterigt og 
dem, der finder, at projektet 
er aldeles unyttigt og som 
ikke kan forstå, hvorfor man 

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

afdelingen i assens
ØSTERGADE 2 · 5610 ASSENS
tlf. 64 71 24 12

fortsat fra forsiden

skal ændre noget som helst. 
Bestyrelsen oplyste, at be-
sked fra de ansøgte fonde 
ville blive givet senest okto-
ber, hvorefter projektet skal 
detailprojekteres og vil kun-
ne sættes i gang i det tidlige 
forår 2008. Opmuntret af 
den holdning som flertallet 
af forsamlingen gav udtryk 
for, kan legatudvalget og 
bestyrelsen samle sig om at 
få den sidste del af pengene 
hjem, hvilket ikke er blevet 
vanskeligere med den meget, 
meget generøse bevilling, 
der allerede er givet.
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lederen i Helnæs Posten nr. 
6 afsluttes med "og lad så de 
turister komme" 

læserindlæg:
om turisme
Af Mikael Grønlykke 

Dette udsagn står noget i 
kontrast til det faktum, at der 
i beboerforeningens regi er 
stemt klart nej til udvidelse 
af sommerhusområdet. At 
der er sendt brev til kommu-
nen og det daværende Fyns 
Amt, at man ikke ønskede 
yderligere markedsføring af 
halvøen. turister har der al-
tid været herude, mange af 
os tilflyttere har netop lært 
stedet at kende som sådan. 
Det er balancen i det, og her 
er vi en del som mener, at " 
nu passer pengene". en for-
dobling eller tredobling af 
den nuværende turistmæng-
de (hvilket kunne opnås med 
lethed) ville involvere os alle 
herude, hovederhvervet ville 
hedde turisme, til forskel fra 

skal Helnæs  
gøre sig til?

den alsidighed vi har herude 
i dag. Jeg har svært ved at se 
perspektivet i det. Langeland 
og mange andre er netop 
gået fallit ved satsning på 
turisme.

Kvalitetsturisme

en anden ting jeg studsede 
over, var begrebet "kvali-
tetsturisme" Det lyder meget 
fint, men vi er nødt til at kal-
de det hvad det er, turisme. 
nu har alverdens filosofer i 
årtusinder prøvet at definere 
ordet kvalitet, uden held. 
Medmindre man skal ind-
føre et "herrefolk" der skal 
bestemme hvad der er kva-
litet herude. naturturisme 
som det vi ser på Bobak-
kerne i dag, er selvfølgelig 
en stor kvalitet for brugerne: 
gåture i Danmarks smuk-
keste natur, kajaksejlads, 
paraglidning på skrænterne 
eller den helt ny dille herude, 
kitesurfing, som ser vildt 
imponerende ud. Alt dette 
er desværre ikke en kvalitet 

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

for naturen. Hvis man husker 
20 år baglæns vil man kunne 
huske rådyrene, musvågerne 
og rørhøgene, når man kørte 
op ad bakkerne herude. ved 
flødebøtten var edderfugle, 
toppet skallesluger, yng-
lende klyder, og rødben en 
almindelighed. Det kan man 
godt sige, at det er det ikke 
i dag.

erfaringer fra skagen

Mere om kvalitet. i 1977 be-
søgte jeg skagen som 14 årig 
med mine forældre. De små 
fiskerhuse med gardiner og 
potteplanter, havet, lyset og 
et charmerende kunstmu-
seum. en genial plet, som 
gjorde et stort indtryk på 
en 14 årig dreng. stor kva-
litet for mig. sidste sommer 
skulle min familie så opleve 
skagen. efter at have holdt i 
bilkø i halvanden time uden 
for byen, entrerede vi endelig 
for herefter at flygte skrigen-
de derfra blot efter 45 min. 
et inferno af mexico-barer, 
pizzariaer, turistsmykker og 
druk. Mareridt for os, men 
kvalitet for andre. ellers vil-
le det jo ikke være så besøgt. 
Kvalitet er subjektivt, det må 
man respektere.

Kan udviklingen styres?

i lederen spørges der også 
om det ikke er en udvik-
ling vi kan styre? Her er jeg 
nødt til med skråsikkerhed 
at svare nej. udvikling la-

der sig ikke styre, men er 
en løbende uregerlig proces 
afhængig af forskellige men-
neskers forskellige indfald 
over tid. spørg eksempel-
vis verdens mest magtfulde 
mand, om han har styr på 
udviklingen i irak. eller 
mere nede på jorden, om 
skagen/vestkysten har styr 
på det, der foregår. Jeg har 
som mange andre helnæsbo-
ere været fast badegæst ved 
storstranden. Alle os badene 
vil nikke genkendende til de 
første tegn på naturturisme/
kvalitetsturisme. Det flyder 
med engangsgrill, knuste 
flasker, tomme dåser, papir 
og meget andet, dette fæno-
men er højst 2-3 år gammelt. 
vi må snart, som på skagen, 
have statsuniformeret ren-
gøringspersonale til at holde 
stranden sommeren igen-
nem. stakkels Helnæs.
For øvrigt, hvad er det lige 
Helnæs skal udvikle? Hel-
næs er ekstremt velfunge-
rende. et genialt naturområ-
de, en hyggelig landsby hvor 
ca. 250 mennesker langt hen 
ad vejen kan bo i fred og ro. 
Hvor mange steder kan ef-
terhånden prale med disse 
forhold.
Det Helnæs vi alle er så glade 
for, hvor der både er plads til 
os selv og turister, er lige så 
skrøbeligt som de fugle som 
nu er forsvundet fra Bobak-
kerne.
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Pastorens Klumme anders lundbeck rasmussen

Kirken og/eller  
kroen?

Det afspejler den opfattelse, at tro først og fremmest er noget 
meget inderligt. 
en særlig overbevisning eller indre følelse, som egentlig ikke 
behøver noget ydre udtryk eller form. Det er; ”tanken, der 
tæller”. 
Men tro er også handling.
Den er ikke et sæt regler, som vil styre vores handlinger ned 
i mindste detalje: Hvad vi må spise og drikke, hvordan kvin-
der skal gå klædt, og hvem vi må omgås, hvor og hvornår. 
Men kristentro rummer et krav om handling. efter den ene-
ste regel, som Jesus lærte: ”Alt hvad i vil at mennesker skal 
gøre mod jer, det skal i også gøre mod dem.”
Men tro er især den modtagende handling, at gå i kirke, syn-
ge med efter evne og lytte til guds ord. troen må have et 
ydre udtryk i gudstjeneste, i sang og bøn. ellers er faren, at 
den dør ud. Ligesom livet i en familie, hvor ingen siger noget 
til hinanden hurtigt stivner og bliver koldt.
Højskolemanden niels Højlund har engang sagt: ”Jeg går i 
kirke hver søndag, fordi jeg har så lille en tro, at den højest 
kan holde en uge”. Det er altså kun de allerfrommeste der 
kan nøjes med at sidde på kroen og tænke på kirken. For det 
er ikke tanken der tæller. 
Og hvis man, som ordsproget også antyder, for at kunne sid-
de på kirkebænken, først skulle anskaffe sig et særligt afgjort 
og inderligt forhold til kristendommen, og kunne skrive un-
der på alle detaljer i trosbekendelsen, så kom de fleste af os 
aldrig over tærsklen til kirkedøren, og så ville barnedåben 
heller ikke give megen mening.

Derfor passer ordsproget ikke. Det er bedre at sidde i kirken 
og tænke på kroen eller på alt muligt andet. end omvendt. 
selvom det selvfølgelig er bedst, hvis man kan koncentrere 
sig den lille times tid en gudstjeneste varer, og så evt. indtage 
et godt måltid mad på Helnæs kro eller derhjemme bagefter.

For ”troen kommer af det der høres”, siger biblen. tro er no-
get som skænkes. Ligesom livet er det. troen skænkes igen-
nem ydre ord, tegn og handlinger.
Digteren søren ulrik thomsen siger et sted, at det fine ved 
den lutherske og den grundtvigske form for kristendom - er: 
at her er det hellige kapslet ind i ord og sakramenter, så vi 
ved, hvor vi har det. For så får vi plads til også at være os 
selv. 
Det er en befrielse at det hellige ikke er noget inde i mig selv, 
som jeg selv skal realisere, men derimod noget som er skæn-
ket mig. i evangeliets ord, og i kirkens sakramenter, i dåben 
og nadveren, så vi kan stå ved os selv og leve som de verds-
lige, ufuldkomne og syndige mennesker, som vi også er.

regnvejret lørdag den 23. juni 
var en dårlig optakt til skt. 
Hans aften. indtil kl. 18 var 
det fortsat vådt og klamt og 
alt anden end den sommeraf-
ten, hvor samlingen omkring 
bålet med naboer og frem-
mede skulle være en festlig 
fejring af midsommeren. 

Det blev dog magsvejr og 
tilstrømningen til bålene 
på Helnæs kom ca. op på 
samme højder som under 
mere normale vejrforhold. 
Kl. 21.00 tændtes bålet på 
”Arne Østergårds strand”, 
hvortil en del af de nærmest 
boende allerede havde slået 
sig ned med picnic kurv og 
højt humør. Mange frem-
mede var kommet til. Det 
var bl.a. højskolens elever, 
der var troppet op for at 
høre Helle Blume Andresen 
fortælle om baggrunden for 
skt. Hans traditionen. eller 
en af dem, idet der er mange 
versioner. 

Trolde og hekse spillede en 
afgørende rolle i fortællin-
gen, og det fortsatte for dem, 
som valgte at gå videre kl. 22 
til koncert i Den gl. Præste-
gård. Her spillede en trio, der 

skt. Hans aften med 
hekse og trolde

kaldte sig ”to fynske hekse 
og en trold”. Det var Chri-
stina enig, fløjte, Karen va-
leur, cello og Claus Ladekjær 
Wilson, klaver. Desværre 
gik mange glip af en virkelig 
godt arrangeret koncert. Der 
kunne have været dobbelt 
så mange.  et stort program 
var udarbejdet, hvor afte-
nen – eller natten, blev det 
til – vekslede mellem trioens 
spil og publikums sang. Pro-
grammet blev præsenteret af 
Karen valeur, som indledte 
med at fortælle, at dette var 
trioens debutkoncert. Hun 
førte publikum gennem 
programmet og knyttede få 
kommentarer til de enkelte 
stykker, som trioen spillede 
særdeles kompetent.

Den afsluttende applaus fik 
de kl. 00.30 og vi kunne gå 
hjem med postulatet ”Den 
danske sommer, jeg elsker 
dig” i ørerne. 

pd

Som præst hører man tit - 
som undskyldning for ikke at 
gå i kirke - det ordsprog; ”at 
det er bedre at sidde på kro-
en og tænke på kirken, end 
at sidde i kirken og tænke på 
kroen”
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Helnæsboere mødes på ma-
den ved det gamle pumpehus 
og starter den gamle BuKH 
motor

PumPeHuset
Af Anne Hansen 

Den gamle dieselmotor i 
Pumpehuset på Maden var 
i centrum da ca. 70 Hel-
næsboere og skovrider sø-
ren strandgård fra skov- og 
naturstyrelsen samledes 
til grillpølser og isafkølede 
drikkevarer ad libitum den 
22. juni. Forinden havde en 
medarbejder fra skov- og 
natur tændt op under gril-
len, madebestyrelsen havde 
sørget for rigeligt indkøb af 
det hele.
Motoren blev startet 3 gange 
i løbet af eftermiddagen og 
de fleste nød den kraftige 
tøf-tøf-lyd - som en fisker-
kutter - med sort røg op af 
skorstenen.
efter den første skylning af 
halsen, bød skovrideren vel-
kommen og holdt tale. Han 
bemærkede, at huset ikke 

festdag på Helnæs 
made

var blevet kalket, som aftalt. 
Forklaringen var, at det næ-
sten var helt tilgroet, hvorfor 
det havde vanskeligt at kom-
me til det. når beplantningen 
var fjernet, ville kalkningen 
blive gennemført.

motoren

Bukhmotoren fra motorfa-
brikken i Kalundborg er en 
model 1934 med 485 om-
drejninger pr. minut og med 
24 HK. Den kom til Helnæs 
1948 fra et savværk i gelsted. 
i/s Maden købte motoren for 
4000 kr. smedemester H. 
J.Boe stod for opstilling og 
klargøring, så det samlede 
beløb blev 5536,90 kr. efter 
at motoren var stillet op, blev 
huset bygget uden om. Mu-
rermester Laurits rasmus-
sen (ryet 23) murede huset. 
Det kostede 3675kr. 

Hvad er i/s maden?

 i/s Maden er et interessent-
skab. Det blev oprettet i 1925 
af alle jordejere på Helnæs, 
der havde part i Madens 500 
td. land. selskabet enedes 

om at sørge for og bekoste 
udgifter til udpumpning af 
vand på Maden, så arealerne 
kunne bruges til afgræsning. 
Arealerne var inddelt efter 
”kalvs græsning”. Dvs. det 
areal en kalv kan leve af på 
en sommer. Der var ca. 25 

”kalvs græsning” pr. gård. 
Man lejede en mand til at 
passe pumpen. i begyndel-
sen var det vindmøller ras-
mus Christensen, ”Fisker”, 
der smurte møllen to gange 
om dagen. senere, da Bukh 
motoren blev installeret, sad 

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
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en observatør i en lænestol 
og holdt øje med at remmen 
ikke faldt af og slog kølerø-

Skovridder Søren Strandgård holdt festtalen

rene i stykker.  Flere forskel-
lige arbejdsmænd har haft 
jobbet, og timelønnen var i 

Det vil i år være muligt at nyde 
 julefrokosten på

Bordbestilling kan ske 
på 64 77 13 41

Eller få mad ud af huset
Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.

VÆRD AT KØRE EFTER

Helnæs Kro

starten 1,50 kr. Den steg se-
nere til 2,16 kr.

udensogns indflydelse

i 1997 opkøbte staten halv-
delen af ”Maden” for at re-
tablere en del af området og 
skabe en sø,
så flere fugle- og plantearter 
kunne få bedre livsbetingel-
ser. Det betyder, at Made-
bestyrelsen nu også har en 
repræsentant fra skov og 
naturstyrelsen. i tidens løb 
er der handlet med jord på 
Helnæs og dermed Made-
parter, så nu er det ikke kun 
Helnæsbønder, der er lods-
ejere.

efterfølgende

ved salget af Maden fik 
lodsejerne et beløb efter hvor 
mange ”kalvs græsning”, de 
var tildelt.
et beløb var afsat til forskel-
lige formål. Forsamlingshu-
set fik penge til indramning 
af det gamle scenetæppe. 
Der var beregnet et beløb 
til renovering af den gamle 
Bukhmotor og vedligehol-
delse af pumpehuset. sidst, 
men ikke mindst, er der 
midler til at invitere inte-

resserede Helnæsboere til 
en hyggelig eftermiddag på 
Maden hvert andet år. Her i 
2007 er det 10 år siden skov- 
og naturstyrelsen kom ind i 
projektet.

Kilder: Arkivet og 
Jens Hansen

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.kunstkurser.dk
64 77 14 72

galleri Helnæs
Gl. Præstegaard
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Der er ingen ende på hvad 
der findes på, for at beskæf-
tige folk i landdistrikterne. 
Det er som om de nye cen-
traliseringstendenser ved 
sammenlægninger af kom-
muner og nedlæggelser af 
amter og den generelle cen-
tralisering af statsmagtens 
drift skaber demokratiske 
tomrum i de yderste rækker 
bl.a. i landdistrikterne. i As-
sens Kommune er etableret 
et landdistriktsråd med ba-
sis i lokale borgergrupper. 
Her er Helnæs også delta-
ger. nu har man fået endnu 
en organisation, en LAg, 
denne gang med penge fra 
eu og Fødevareministeriet. 
en LAg beskrives således: 
”en Lokal Aktionsgruppe 
er et selvstyrende, uafhæn-
gigt og ligeværdigt partner-
skab mellem kommunens 
borgere og foreninger, of-
fentlige myndigheder samt 
erhvervslivet. Opgaven er at 
styrke erhvervsudviklingen 
og levevilkårene på landet 
gennem iværksættelse eller 
støtte til projekter”. 

der følger penge med

Af de 95 nye kommuner er 
63 landkommuner, der alle 
har fået ca. 2. mill kr pr. år 
foreløbigt for to år. Derefter 

lokal aktionsgruppe 
etableret i  
assens Kommune

Poul Dreisler valgt til bestyrelsen 
for LAg

skal der forhandles om de 
årlige beløb indtil program-
met udløber i 2013. en LAg 
organiseres som en forening 
med en bestyrelse på 15 
medlemmer, hvoraf de 6 har 
tilknytning til erhverv/turis-
me og 6 vælges af gruppen 
enkeltpersoner/foreninger. 
Desuden er der to medlem-
mer fra Assens Byråd og et 
medlem fra regionsråd syd. 
Den 20. juni var der stif-
tende generalforsamling for 
LAg Assens i Jordløse For-
samlingshus, hvor 12 med-
lemmer blev valgt, efter de 
selv have meddelt deres kan-
didatur til Assens Kommu-
ne. Bl.a. blev Poul Dreisler, 
Helnæs, valgt. For yderligere 
oplysninger se (www.assens.
dk/page1009.aspx) 

pd

ideer og tanker om cykligens 
fortræffeligheder beskrevet 
med Helnæs- og globale 
briller!

CYKling og sundHed
Af Gerner Bauer 

Mange har sikkert lagt 
mærke til en ivrigt cyklende 
mand de sidste par år med 
grå manke og cykeloutfit el-
ler bare klædt på til en hyg-
gelig tur rundt på øen og 
gerne lidt længere.
Hvorfor er det nu så interes-
sant? Og hvorfor skrive et 
indlæg til HelnæsPosten om 
netop det at cykle? Der er en 
del vinkler til det og for at 
nævne nogle her er det: øget 
livskvalitet, nyde naturens 
mangesidede oplevelser hele 
året rundt og helt basalt at få 
smidt nogle overflødige kilo. 
Der er også den mere globale 
side nemlig at tage hensyn 
til CO2 perspektivet og tage 
cyklen også til de korte ture 
i stedet for at starte bilen for 
at køre ned at handle på cam-
pingpladsen eller tage i kirke 
om søndagen.

glæden ved at cykle

Der er en særlig glæde ved 
at cykle ad de stille veje på 
Helnæs, hvor de eneste lyde 

at cykle  
– leve, opleve  
og overleve

er naturens og cyklens vel-
smurte kæde løb henover 
tandhjulene og dækkenes 
sang henover asfalten – joh, 
sommer og vinter er det 
måden at koble af på og der 
tænkes mange gode tanker 
over et cykelstyr. 

Bliv et bedre menneske

Tager du en længere tur til 
snave, ebberup eller Assens 
lærer du dig selv at kende på 
en rigtig god måde. Det kan 
for nogle være en befrielse at 
få tid til at tænke tanker og få 
brugt indestængt energi eller 
frustration ved at brænde lidt 
krudt af på cyklen – og vupti 
er du et bedre menneske, når 
du sætter cyklen i skuret igen. 
Det er ikke meningen at virke 
frelst, men at cykle bringer os 
travle mennesker væk fra de 
daglige irritationsmomenter 
og giver fred i sjælen samt en 
umiddelbar glæde ved selve 
oplevelsen. skab dig selv den 
glæde og tag cyklen næste 
gang du skal lidt rundt på øen 
eller har den tid, der skal til 
for at tage en time ud af ka-
lenderen.

oplevelsen ved at cykle

ved at bruge din cykel mere, 
vil du erfare, at du oplever 
mange ting på en helt anden 

  
HELNæS KuLTuR- oG MuSiKFoRENiNG

operasanger Jesper Buhl
og pianist Hanne Bramsen

Lørdag den 7. juli kl. 20.00

HELNæS GL. PRæSTEGAARD TLF. 64 77 14 72

HELNæS KuLTuR- oG MuSiKFoRENiNG

Jorge Degas Trio

Lørdag den 21. juli kl. 20.00

HELNæS GL. PRæSTEGAARD TLF. 64 77 14 72
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måde – dufte og lugte er me-
get stærkere. Du vil opleve de 
små ting, der kan glæde alle 
mennesker – dyrene og af-
grøderne på markerne og du 
vil opleve, at du får en masse 
muligheder for at stoppe op og 
snakke med såvel fastboende 
som de mange besøgende på 
øen. Mange moderne menne-
sker er optaget af at skabe sig 
frihed (tid til eftertanke og at 
være alene en gang i mellem) 
og når det skal være cyklen 
og ikke motorcyklen eller 
bilen, er det for at skåne na-
turen også rent lydmæssigt. 
Følelsen er den samme – du 
mærker vinden i håret og i 
ansigtet og får brugt din krop 
som jo ikke i det moderne 
samfund får den samme ud-
fordring som tidligere. Du 
vil også langsomt, men sik-
kert, blive lidt afhængig af 

den daglige motion som giver 
ekstra energi.

lev længere – tag cyklen

Benytter du din cykel jævn-
ligt, og gerne hver gang du 
har et ærinde rundt på Hel-
næs, og helst 1 – 2 gange 
om ugen til en lidt længere 
tur (15 – 20 km) f. eks. ud til 
Bobakkerne og tilbage – ja, 
så viser alle undersøgelser 
fra sundhedsstyrelsen, at vi 
lever 8 – 10 år længere bl.a. 
fordi fysisk aktivitet mod-
virker alvorlige livsstilssyg-
domme som hjerte- karsyg-
domme, diabetes og cancer 
samtidig med at det forebyg-
ger stress og depression.

den globale udfordring 

Klimaforskere har i april 
i år meldt klart ud – vi har 
8 – 10 år til at få mindsket 

udledningen af klimagas-
ser betragteligt. Forskerne 
har advaret os og nu er det 
op til os selv at foretage de 
ændringer, vi selv kan klare i 
hverdagen, og en af dem er at 
ændre på vore transportva-
ner og fritidsvaner. så op på 
cyklen - eller løb en tur - så 
har du medvirket til at kloden 
får det bedre og at du selv får 
det bedre, samt at vi alle på 
Helnæs får et aktivt samfund 
med masser af sunde og vel-
fungerende mennesker.

udstyr og påklædning

i skrivende stund er der me-
gen fokus på ePO og anden 
form for misbrug og snyd 
indenfor den mere professio-
nelle del af det at cykle – og 
det skal siges med det sam-
me, at på Helnæs er vi langt 
fra denne form for cykling. 

udstyret er det vi har – en 
cykel af svingende kvalitet, 
men velpudset og velsmurt 
samt pumpet. skal du ud ”i 
det grønne” er en cykelkurv 
en god ting til madpakken og 
det løse, men alle former for 
cykler – ældre som nye – kan 
bruges. Påklædningen skal 
være praktisk for du vil op-
leve, at sved og regn har det 
med at komme og så skal du 
være klædt på til det, og en 
sommerdag, som vi forhå-
bentlig får mange af, er der 
da ikke noget bedre end at 
får lidt afkøling på cyklen ud 
til en dejlig dukkert og så er 
påklædningen en helt anden. 
Jeg glæder mig til at opleve 
og følges med rigtig mange 
nye cyklister rundt om på 
Helnæs.

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

galleri Helnæs
Gl. Præstegaard

Moderne nutids kunst

Åbent Hver lørdag-søndag  
kl. 12.00-17.00 
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gennemgang af projektet for 
restaurering og istandsæt-
telse af forsamlingshuset 
 
forsamlingsHuset
af Otto Arp 

 
Projektet tager udgangs-
punkt i ønsket om at genska-
be det gamle forsamlingshus 
med den stil og stemning, 
der var så karakteristisk for 
de gamle forsamlingshuse. 
Helnæs Forsamlingshus vil 
derfor efter en tiltrængt re-
novering og restaurering 
kunne fremstå som et af de 
efterhånden meget få ek-

idéprojekt til  
forsamlingshusets  
restaurering

sempler på, hvordan et for-
samlingshus så ud for 100 år 
siden. Da forsamlingshuset 
samtidig udstyres med mo-
derne køkken- og toiletfaci-
liteter vil det i rigtig mange 
år fremover kunne fungere 
som et levende og aktivt hus 
for de mange aktiviteter, der 
foregår på Helnæs. 

udvendigt

udskiftning af tag foreslås 
udført med isolerede tagpla-
der belagt med tagpap.
 
udskiftning af vinduer: De 
helrudede termoruder, der 

erstattede de oprindelige vin-
duer og døre, for over 25 år 
siden, foreslås udskiftet med 
vinduer som de oprindelige. 
På grundlag af ældre foto-
grafier udføres detaljerede 
tegninger med den oprinde-
lige ramme- og sprosseopde-
ling. Profilering af rammer 
og sprosser udføres således, 
at det tidsmæssigt passer til 
vinduerne. vinduerne males 
grønne. Dørpartiet flyttes 
tilbage til den oprindelige 
placering i midten af byg-
ningen og indrammes af en 
pudset, rundbuet, kvadreop-
delt indfatning, som det ses 

på ældre fotografier. i gavlen 
genopsættes hanebånd og 
husbrand. vindskeder ud-
skiftes. Den kvadreopdelte 
sokkel afrenses for maling 
og kalkes med kønrøg. til-
bygningen, der i dag rum-
mer køkken og toiletter, 
vandskures og hvidkalkes.

indvendigt

i stueplan opmures skille-
vægge som vist på tegnin-
gen. 
Den nuværende trappe til 
1.sal fjernes og erstattes af en 
ny trappe, stort set hvor den 
ældre trappe var placeret. 

Stævnevej 21

Lørdag 10-17

vi
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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
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Banereservation
64 71 57 07

mandag - onsdag 14 - 22 torsdag 10 - 23
fredag og lørdag 10 - 24 søndag 10 - 21

Der opsætte nye døre og 
dobbeltdøre ind til den store 
sal, som vist på tegningen. 
Dørene udføres som en nøje 
kopi af de eksisterende æl-
dre døre. i den lille sal og i 
garderoben udlægges nye 
gulvbrædder. i forstuen nye 
fliser, evt. Ølandsfliser. På 
1. sal opføres en let rumad-
skillelse bag det smalle gal-
leri, som har udsigt til salen. 
Langs alle ydervægge op-
sættes træpaneler med profil 
af ældre type. 

opvarmning

Forslaget indbefatter nyt fyr, 
som placeres i fyrrum under 
scenen. Centralvarmeanlæg-
get bibeholdes med radiato-
rer under alle vinduer. 

loftet 

Det lakerede profilbrædde-
loft nedtages overalt, således 
at det oprindelige loft med 
bemalede hanebånd og skrå-
stivere igen kommer til syne 
og fremstår originalt efter 
mindre restaurering. 

malerarbejdet

Panelerne langs væggene 
males lysegrå og selve væg-
gene hvide. De skrå lofter 
med brædder gråmales. syn-
lige hanebånd og skråstivere 
bevarer deres oprindelige 
farver. 
Døre males lys grå. udsmyk-
ninger med blomsterranker 
mv. omkring sceneåbning 
og ved balustre på galleriet 
repareres og genskabes, hvor 
dette er nødvendigt. gulvet 

afhøvles og ludbehandles. 

akustik, inventar  
og belysning

Efter nedtagning af loftet 
skal der foretages akustiske 
målinger med henblik på at 
forbedre akustikken, som i 
dag er meget dårlig.
Den gamle talerstol, som fin-
des i kælderen, genindsæt-
tes på sin oprindelige plads 
lige foran scenen. De gamle 
bænke genopstilles på gal-
leriet, ligesom de gamle bil-
leder og andre elementer fra 
forsamlingshusets start, skal 
finde en plads i bygningen. 
stole og borde udskiftes, så-
ledes at de passer i den æste-
tiske helhed.  

Belysning

Der findes enkelte armatu-
rer fra den ældste belysning. 
Dette har inspireret til den 
nye belysning i forsamlings-
huset, som foreslås som store 
glasopal-kupler nedhængt 
fra loftet. Der etableres lys-
dæmpning. 

Køkken og toiletter

Der foretages en moder-
nisering af køkken- og 
toiletfaciliteter indenfor de 
eksisterende rammer i den 
eksisterende tilbygning. 
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Kører varetur til Helnæs 
hver tirsdag og fredag formiddag
Bestil varer dagen før på tlf. 64 71 22 48

assens

Kunstmaler Hroar goms-
rud døde den 16. juni 2007. 
Hroar har boet på Helnæs 
hver sommer siden 1998. De 
sidste år boede han på gam-
melgård, hvor han fik sit eget 
galleri. Det var en glæde for 
ham, gennem dette galleri, 
at kunne vise sine billeder 
på Helnæs. Hroar var nord-
mand og har altid haft en 
stærk tilknytning til både 
Danmark og norge. Han har 
været leder af flere ungdoms-
institutioner i Danmark. Fra 
Højskolens start, har han 
hver sommer indtil ca. 2000 
været elev hos Alexander 
thieme. Hroars malestil 
var meget varieret og stærkt 
præget af hans tilhørsforhold 
til både Danmark og norge, 
som han oplevede som sine 
hjemlande. i sine sidste år på 
Gammelgård var han utrolig 
flittig og efterlader sig man-
ge malerier.

helle

nekrolog

HelnæsPosten har i to tidli-
gere artikler behandlet dette 
emne – og mystikken vokser. 
tdC er en organisation, der 
nok fungerer, men det er på 
sin helt egen måde. vi har 
tidligere spurgt: ”tdC – er det 
for kunderne?” og svaret er 
endnu langt fra entydigt 

BredBÅnd
Af Poul Dreisler 

Kommunikation – eller sam-
tale mellem mennesker – er 
generelt vanskelig, og kan gå 
helt galt, hvis man ikke for-
står hinanden, eller man får 
sig udtrykt lidt uklart. te-
lekommunikation er endnu 
vanskeligere, idet der her er 
teknologi indblandet. ADsL 
til Helnæs er ikke alene det 
vanskeligste, men et verita-
belt mysterium. Det er gan-
ske umuligt at komme frem 
til en person, der kan for-
tælle, hvad der er op og ned i 
forbindelse med ADsL eller 
om funktionen af den frem-
skudte central, der er opstil-
let i Østergårds have og er 
givet navnet Helnæs/snave 
2. Det er en fremskudt cen-
tral, en såkaldt DsLAM, der 
gør det muligt, at der kan in-
stalleres ADsL i nogle hus-
stande på Helnæs. efter hvad 

teknikhus i Østergårds have (snave2)

Bredbånd (adsl)  
på Helnæs  
– et fortsat mysterium

vi har fået oplyst, 16 stk. for-
bindelser, dvs. 16 kunder. 
Men i almindelighed ved 
mange, at der er flere hus-
stande, der kan modtage og 
sende via ADsL-teknikken. 
For at få klarhed over dette 
og over hvorfor nogle ikke 
kan få ADsL, har Helnæs-
Posten atter rettet telefonisk 
henvendelse til TDC og via 
4-5 omstillinger, kommet 
frem til TDC ś pressesekre-
tariat, fordi vi præsenterer os 
som skrivende til HelnæsPo-
sten! En meget venlig kom-
munikationsrådgiver, Mette 
Honoré, er så venlig at give 
en række oplysninger, som 
bekræfter, hvad tidligere. 
koncerndirektør Henning 
Dyremose oplyste til HP (se 
nr. 11). vi spørger Mette Ho-
noré i en længere mailkon-
versation

Hvad er status for adsl på 
Helnæs?

”På halvøen Helnæs ligger et 
teknikhus, hvortil kunderne 
er koblet, snave 2. i teknik-
huset findes rent faktisk en 
DsLAM, der giver mulighed 
for ADsL, men DsLAM'en 
er af en speciel type, der kun 
indeholder 16 positioner. 
samtlige positioner i Ds-
LAMen har været optaget 

meget længe. Der er reelt 
ikke mulighed for at koble 
kunderne uden om teknik-
huset og direkte ind til cen-
tralen; dels er kablet allerede 
optaget; dels er afstanden så 
lang, at kunderne heller ikke 
kan tilbydes ADsL herfra. 
Eneste mulighed for at give 
flere kunder ADsL på Hel-
næs er at sætte en ekstra 
DsLAM op i teknikhuset. 
Problemet er, at alle nye 
DsLAM'er kræver fiber-
tilslutning, og der er ikke 
fiber til teknikhuset. etable-
ring af fiber fra snave Cen-
tral til teknikhuset vil være 
særdeles omkostningsfuldt, 
idet der er næsten 10 km. 

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

forsendelse

ring til ulla dreisler
tlf. 67 77 13 72
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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.

teknikhus i Østergårds have (snave2)

De forholdsvis få kunder 
på Helnæs berettiger ikke 
til så store investeringer”. 

Jeg er nu overbevist om, at 
der er flere end 16 abonnen-
ter, der har ADsL. Det er 
det, der er mysteriet.
”Du har helt ret i, at der er fle-
re på Helnæs, der har ADsL 
end de 16. Dels er ikke hele 
øen koblet til teknikhuset; 
dels er der acceslinier, der er 
koblet igennem teknikhuset, 
men uden om DsLAM'en.” 
Forvirringen er nu total og 
med indtryk af, at det ikke er 
muligt at komme dybere ned 
i spørgsmålet, efterspørges 
en person med teknisk for-

stand på forholdene på Hel-
næs / snave 2.

Kan der ikke gives en hen-
visning til en person med 
lokalkendskab til telefonfor-
holdene her på Helnæs?
”Jeg undersøger, om jeg 
kan gøre mere for dig og 
vender tilbage. Men du stil-
ler ikke simple spørgsmål, 
hvor jeg liiiiige kan ry-
ste et svar ud af ærmet :-)” 

Det viser sig, at Mette Ho-
noré ikke kan gøre mere 
for HP, udover at henvise til 
kundeservice. teknisk eks-
pertise kan man tilsynela-
dende ikke komme i kontakt 

med. Begrundelse: ”Jeg kan 
desværre ikke gøre mere for 
dig. Jeg kan heller ikke sætte 
dig i forbindelse med en med 
lokalkendskab, da du har 
henvendt dig som journalist 
til vores Pressesekretariat, 
og oplysninger eller udta-
lelser derfor går gennem en 
af os eller en af vores tals-
mænd.”……” Jeg vil gerne 
sende din henvendelse videre 
i systemet (til kundeservice) 
som en kundehenvendelse.”

Hvorfor undrer vi os fortsat?

Baggrunden for at betvivle 
Henning Dyremoses op-
lysninger og samtalen med 
Mette Honoré jf. ovenfor er, 
at Hanne Jensen, strandbak-
ken, der har sat sig i spidsen 
for at skaffe trådløs ADsL-
forbindelse til Helnæs, har 
oplyst, at et antal husstande 
på strandbakken i løbet af 
de første måneder i 2007 har 
fået installeret ADsL. nogle 
har fået det til at fungere og 
andre ikke. sidstnævnte er 
blevet tilbudt at få pengene 
tilbage, og i ét tilfælde har 
kunden nægtet at gå med til 
den løsning, hvorefter det 
teknisk er blevet ordnet!! en 
anden beboer, der flyttede 
fra én bolig til en anden, fik 
et garanteret (mundtlig) løfte 
om, at hendes ADsL-forbin-
delse naturligvis kunne flyt-
tes med. Den garanti holdt 
kun til kort efter indflytnin-
gen, hvorefter det alligevel 
viste sig, at det ikke var mu-
ligt at etablere ADsL på den 
nye adresse.

Hvorfor skal det være så 
svært?

Det er ubegribeligt, at det 
skal være så svært at få en 
repræsentant fra TDC til at 
give en forklaring på alt det-
te. Det er formodentligt rig-
tigt, at hver husstand har sin 
egen ADsL-status. Og det 
ser ud til, at tDC åbenbart 
gør en masse for at tilgodese 
flere end de 16 privilegerede, 
jf. tidligere forklaringer.

tdC – kom dog til Helnæs 
 og forklar

Efter at have kommunikeret 
med tDC ś koncerndirektør, 
fået alle hans oplysninger 
bekræftet af en kontorchef, 
talt med en kommunikati-
onsrådgiver, der givetvis har 
gjort, hvad hun kunne, må 
det være et beskedent ønske 
at få en mand med daglig te-
leteknisk kontakt til central 
Helnæs / snave2 i tale. Men 
det kan åbenbart ikke lade 
sig gøre. Og mysteriet med 
de forvirrende beskeder og 
uforståelige historier om mu-
ligheder og skuffelser kan i 
mellemtiden fortsat vokse.
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

fredag den 8.juni kørte 
omkring 30 ølglade mænd 
i bus fra Helnæs til Østrup-
gård til sommerafslutning i 
ølklubben

udflugt
Af Erik Mortensen  

rammerne er helt fanta-
stiske.  Østrupgård er en af 
Danmarks ældste herregårde 
og med sit bindingsværk og 
stråtag er avlsbygningerne 
nogle af de største – hvis ikke 
de største i Danmark.  An-
læggets historie går tilbage 
til 1344, da en af valdemar 
Atterdags nærmeste, Palle 
Johnsen Munk, etablerede 
hovedgården. Østrupgård gi-
ver et enestående billede af, 
hvordan en senmiddelalder-
lig herregård har set ud med 
hovedbygningen og de tilhø-
rende avlsbygninger.
 
under orkanen i 1999 blæste 
hele kostalden omkuld, men 
Kulturarvsstyrelsen fandt 
bygningsanlægget så beva-
ringsværdigt, at der blev be-
vilget 6 mill. til genopførelse 
og restaurering og i april 

Ølsmagning på Østrupgård
2006 tog kulturministeren 
det første spadestik til gen-
opbygningen.
 
Michael grønlykke, der er 
ejeren af Østrupgård, havde 
inviteret ølklubben til som-
merafslutning.
vi ankom ved 7-tiden om 
aftenen og mens grillen blev 
klar fik vi efter en kort intro-
duktion af Michael lejlighed 
til selv at gå rundt og bese 
bygningerne.  Kostalden var 
næsten færdig – et utrolig 
smukt restaureringseksem-
pel og så kunne vi se, at der 
var håndværkere i gang i 
hovedhus og ladebygninger.  
Det må blive en attraktion i 
sig selv, når det er helt fær-
digt.
 
Vi sluttede med kæmpe 
grill-bøffer og – pølser med 
Annelises kartoffelsalat med 
purløg til + diverse forskel-
lige øller.
 
Der var denne gang ingen 
bedømmelse af øllet denne 
sidste gang, men vi blev alle 
en oplevelse rigere.
 

 
Birgit sørensen, amager min-
des de mange skønne ferier 
på Helnæs i perioden 1952-92. 
først som elev og senere 
som leder af Børnegården i 
København. samtalen finder 
sted i Brandkærhuset, som 
sønnen Kenneth for nylig har 
overtaget

sommerferieminder
Af Arne Rasmussen og John Rasmussen  

 
i 1950 købte Børnegården 
Frederiksholm Helnæshus 
af Mads Hansen, der indtil 
da havde drevet stedet som 
et sommerpensionat. efter 
nogle ombygninger blev hu-
set for første gang taget i an-
vendelse som sommerkoloni 
i sommeren 1952. Børnegår-
den var en selvejende insti-
tution under Københavns 
kommune. Jeg var med på 
det første hold, fortæller Bir-
git. i alt var vi vel en 50 børn 
og nogle voksne, der drog af 
sted.
Og vi glædede os til de næste 
tre uger på Helnæs. vi kom 
alle fra sydhavnen i Køben-
havn- et arbejderkvarter, 

uforglemmelige 
feriedage  
på Helnæshus

hvor børnene ikke kom på 
koloni, og hvor der ofte var 
smalhals, når det gjaldt det 
daglige brød. rejsen herover 
var noget vanskelig med al 
den bagage. Først skulle vi 
med bus til Hovedbanegår-
den, så med tog til Korsør. 
Derfra af toget ombord på 
færgen: i nyborg igen om-
bord på toget til Odense. Her 
ventede Alfred Jensen med 
rutebilen til Helnæs. turen 
blev noget af en oplevelse, 
for det var en måbende sam-
ling unger, der for første 
gang så køer og heste på 
markerne. nok havde de set 
dem på billeder, men aldrig 
i virkeligheden. Deres øjne 
stod lige som på stilke!

Helnæs i sigte

Andre gange blev det en fast 
tradition, når vi nærmede os 
dæmningen, råbte alle un-
gerne i kor: Helnæs i sigte, 
Helnæs i sigte, og lidt efter: 
Fyret i sigte, fyret i sigte. Og 
sluttelig: Helnæshus i sigte, 
Helnæshus i sigte. ved an-
komsten blev vi fordelt på 
fem-seks stuer, men natur-
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ligvis skulle vi ud for at tage 
omgivelserne i øjesyn.

fiskerlejet

Helnæshus lå jo ud til vandet 
med en dejlig børnevenlig 
strand. Det var rent vand, 
noget helt andet end mud-
derpølen hjemme i sydhav-
nen. to voksne stillede sig så 
langt ud, som børnene måtte 
svømme og plaske. Dertil og 
ikke længere! Og det blev 
overholdt.
ellers lå vi og fiskede rejer 
og hundestejle på den lange 
stenbro, som var anlagt lige 
uden for Helnæshus. Hvor 
var det også hyggeligt at be-
søge fiskerne i deres bødehu-
se, hvor de syede og rensede 
garn. navne som snitkær, 
Hans skøtt, Mads Hansen, 
Laurits og simon husker jeg 
tydeligt. Jeg tror, de fleste 
af dem var det, man kaldte 
bundgarnsfiskere. De tjæ-

rede og tørrede deres garn 
ude på marken, og satte de-
res garn ved nogle pæleræk-
ker. Og fuglelivet, ja, når jeg 
hører eller ser en måge her 
i København, er jeg altid i 
tankerne på Helnæs.

storskoven 

ikke at forglemme storsko-
ven, nej, hvor vi boltrede 
og hyggede os ved at klatre 
i træer og rutsje ned ad 
skrænterne. Her tilbragte vi 
mange timer. engang kunne 
jeg ikke finde tilbage til Hel-
næshus. Jeg mener det var i 
efterårsferien, hvor jeg var 
sammen med fritidshjem-
met. Da jeg ikke var kommet 
hjem et par timer efter af-
tensmaden, satte man en ef-
tersøgning i gang. Børnene 
dannede kæde gennem sko-
ven og lyste med deres stav-
lygter. Det var næsten lige 
som en klapjagt. ret hurtigt 

fandt de mig. ih, hvor blev 
jeg glad, da jeg så lygterne 
nærme sig.

smuglere på Helnæs?

engang, da jeg var leder 
af Børnegården, fik jeg af 
brugsuddeleren nogle tom-
me cigaretkartoner, som jeg 
smed i vandet uden at bør-
nene så det. Men da de efter 
en stund opdagede de i land-
drevne kartoner, var de helt 
sikre på, at smuglere havde 
været på spil.
Om natten ved to tiden havde 
Hans skøtt indvilget i at sej-
le ud med båden, og jeg blev 
inde på land ved skovkanten. 
vi blinkede til hinanden med 
lygterne. ungerne blev væk-
ket. smuglere i farvandet! 
Børnene lagde sig i baghold, 
og da Hans skøtt vadede 
ind fra båden, overfaldt de 
den formodede smugler med 
smuglervarerne, indtil et 

af børnene råbte: ”Åh, hold 
kæft, det er jo bare Hans”. 
smuglervarerne viste sig at 
bestå af slikposer, som bør-
nene glade fordelte mellem 
sig. Måske et forvarsel om, 
hvad der efterfølgende kun-
ne hænde, nemlig hashsmug-
ling i Helnæsbugten? Men 
det er en helt anden historie 
(red).

madmor ella

ella skøtt var et kapitel for 
sig. Børnene elskede hende 
simpelthen. Der var intet 
som Ellas frikadeller med 
ærter og gulerødder, dertil 
dessert med jordbær- eller 
rabarbergrød.
Og tænk blot at få mogen-
frokost-og aftensmad til fa-
ste tider. Det var noget nyt 
for mange, eller hvad med 
at få lov til at slå Ellas gong-
gong? Da var man virkelig 
dagens helt i skysovs.
 
i gennem de 40 år Helnæs-
hus var feriekoloni, har tu-
sinde af børn fået oplevelser 
for livet. Ja, jeg fristes til at 
sige, det var deres halve liv. 
som bevis på, hvilken be-
tydning, det har haft, mødtes 
30-40 Helnæsveteraner sid-
ste sommer til fest for sam-
men at genoplive minder fra 
Helnæs. De glemte aldrig 
øen. i 1992 ophørte ferie-
kolonien, da Helnæshus af 
Københavns kommune blev 
solgt til privat beboelse.

ÅRETS Detailkæde mad med mere
mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58
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Helnæs Kirke også buk-
ket under for den tekniske 
udvikling.

Menighedsrådet har forsøgt 
mange forskellige mulighe-
der. Men der var ingen vej 
uden om, man var nødt til 
at gi´ sig. Menighedsrådet 
ville gerne have beholdt den 
gamle måde at ringe solen 
op og ned på, men indså, at 
man lige så godt, først som 
sidst, kunne overgive sig. 
Der er givet garanti for at 
den nye teknik ikke skader 
klokken. Det må indrøm-
mes, at det er bedre med en 
klokker, der kan høre, end én 

automatisk 
klokkeringning i 
Helnæs kirke

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

der bliver gradvis døv. Hvis 
alle lydprøver passer, skulle 
klokkeren, Hanne, allerede 
nu være døv, men det er hun 
ikke. Det er forsøgt med for-
skellige former for isolering 
af tårnet, men det ville blive 
for dyrt, og vil måske også 
ødelægge tårnet. i sidste 
ende er det måske heller ikke 
godt nok for Arbejdstilsynet. 
Der er krav i loven, som man 
ikke kan komme uden om.
Arbejdet med den automa-
tiske klokkeringning påbe-
gyndes 2008.

helle

Hjælp til sprogprøven i HP+

i denne tid hører vi af og til mennesker snakke om, at vi 
skal passe på, at det danske sprog også fremover bliver som 
det altid har været og ikke bliver blandet med andre  landes 
– her vel nok primært det engelske.
Det ville være synd, om dansk bliver en del af et andet 
sprog.
Dialekterne er jo ved at være glemt, og det er jo synd. Der-
for vil det være forkert, om det går med dansk, som det 
gik med dialekterne, at om en menneskealder er det kun få 
gamle, der kan huske sproget af i dag.
Lad os kæmpe for, at det ikke sker.
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en gammel tradition..
Af  Maria og Karina                                                     

Her ses 2 ”hekse” som ikke 
får den ære, at blive sendt til 
Bloksbjerg i år.
Da den første vrede havde 
lagt sig, besluttede de at fin-
de ud af, hvorfor vi egentlig 
fejrer sankt Hans.
Hvert år d. 23. juni fejrer de 
fleste sankt Hans aften. Det 
er en tradition, som stam-

sankt Hans – en fed tradition

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!

mer helt tilbage fra, da vi 
var hedenske, altså dengang 
vi troede på Odin og thor – 
De nordiske guder. Dengang 
blev sankt Hans kaldt sol-
hvervsfesten, da det er årets 
længste dag.
Da vi så blev kristne, kunne 
vi ikke fejre en hedensk tra-
dition, så solhvervsfesten 
blev kaldt sankthans efter 
Johannes døberen, da han 
har fødselsdag d. 24. juni, vi 

fejrer dog sankt Hans aften 
før, ligesom vi fejrer Jesus 
fødsel aftenen før. 

sådan fejrer vi sankt Hans….

vi, de 2 hekse, fejrer sankt 
Hans sammen hvert år. vi 
laver en heks som sættes på 
bålet og sendes til Bloksbjerg. 
Bagefter bager vi snobrød, 
ikke altid med lige stort held, 
det kan jo ske, at der går ild 
i det. nogle gange ”varmer/
brænder” vi frikadeller på 
bålet. i år skal vi prøve noget 
HeLt nyt, vi skaaaal bage 
pandekager på bålet. Med 
hensyn til vejret håber vi på 
tørvejr, men ellers henviser vi 
til et godt ordsprog: 
”Der er ikke noget som er 
dårligt vejr,  kun dårlig på-
klædning”. Det eneste pro-
blem ved det er at regnen 
”kan” slukke bålet.

Kan anbefales…

sankt Hansbål er en god 
tradition som vi klart kan 

anbefale. Det er hyggeligt, 
både at lave heksen og bage 
snobrød, man kan også lave 
små konkurrencer om fx 
hvem er den sidste som får 
ild i deres snobrød, eller ta-
ger det 3 eller 6 min før hek-
sen er fløjet til Bloksbjerg.                                                   
Men ligegyldig hvad, er det 
hyggeligt, og vi vil gerne an-
befale, at det er en tradition 
man prøver.

 

Der er ingen vindere 
til oplevelse i Tobaks-
gården i denne måned.

Hvem kan gætte hvem den her tegning 
er lavet af: Laura Nissen, Olga eller 
Emma Nissen

Redaktion: Anne Hansen
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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

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

det sKer i juli foreningerRubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009 

Gudstjenester
 1. juli kl.11.00
 8. juli kl.17.00
15. juli kl.11.00 (K)
22. juli kl. 9.00 (CB)
29. juli kl. ingen
 5. august kl. 9.00 (CB)
 
Helnæs Kultur– og  
musikforening
Helnæs gl. Præstegaard.
Lørdag den 7. juli kl. 20.00
Jesper Buhl og Hanne Bram-
sen, sang og piano.
 
Helnæs Kultur– og  
musikforening
Lørdag den 21. juli kl. 20.00
Jorge Degas trio
Danske sange iklædt brasil-
lianske rytmer.
 
Petanque 
Hver tirsdag kl. 19.00
Grill den første tirsdag i hver 
måned med start kl. 18.00 

Helnæs Kultur– og  
musikforening
Lørdag den 4. august kl. 
20.00
spinning Wheel, jazz
sangerinder i jazzen
 
Menighedsråds udflugt
tirsdag den 4. september.
rundvisning på engelsholm 
Højskole og nørup kirke, 
derefter frokost. vi kører 
gennem randbøldal til ro-
bert Jacobsens skulpturpark 
og der serveres kaffe ved 
ravning vikingebro.
Pris alt inc. 150.00 kr.

Afgang fra Helnæs kl.9.00 – 
Hjemkomst kl.ca.18.00
Opsamling ved Helnæs gl. 
Brugs.

Tilmelding til menigheds-
rådet
Bodil storm 6477 1397 

læs mere på tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

1  Alexander Marchuk –  
 maleriudstilling

3  Spurven – La vie en rose

11  Cecillie

18  Venus

25  Because I said so

28  Træf for klassiske motorcykler   
 og biler

Galleri Helnæs  
Gl. Præstgård
udstillingen:
Længsel mod syden.
gunnar K. Hansen
Og Birgitte thorlacius
Åbningstider:
Lørdag og søndag 
kl. 12.00 – 17.00
 
Fugleskydning
Lørdag d.14. juli kl. 9.00
i Forsamlingshuset.
Program:
Kl. 9.00 -11.00
Kaffe med rundstykker
Kl. 11.00 - 15.00 
Fugleskydning og præmie-
skydning
Kl. 12.00
-  kan der købes mad fra An-
nelises ta’ selv bord.
Kl. 16.00 
suppe og præmieuddeling.
 

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

forsendelse

ring til ulla dreisler
tlf. 67 77 13 72
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Sten
Jeg mangler 1 - 2 læs store 
sten som skal bruges til 
sikring af vejen ud for vort 
hus, på strandbakken 59, 
mod underminering ved nyt 
højvande. 
Henvendelse pr. telefon til: 
Lotte Hansen 
strandbakken 59 
tlf. 64 47 17 47  
Bedst efter kl. 18.00
vedr. pris og levering.
 
Keramiker se her!
sparkeskive til drejning 
af lerpotter sælges billigt. 
Henvendelse: 
Helnæs gl. Præstegaard 
telefon 64 77 14 72 eller 
55 39 60 40
 
Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt 
om vinteren, udlejes. 
Henvendelse: 
Helnæs Antik tlf.. 64 77 
14 85
 
Brugt damecykel 
Mærket Kildemoes gives 
væk. 
Henvendelse: 
Helnæs gl. Præstegaard 
telefon 64 77 14 72 eller 
55 39 60 40 

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

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

Assens 
Vinduespolering

v/EbbeVesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

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

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!

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

Klintholm Honning
Helnæs Byvej 17 
Bjarne grønbæk
Pris 35 k. pr. glas
tlf. 64771735

Kravlegård
"parc-a-kid" kravlegård. 6
kantet, sort metal , med låge 
og med "gulvtæppe i blåt 
og 2 brede sengerande til 
at sætte legetøj fast på med 
velcro. en som cirkus i blåt 
og en som en gård i grønt. 
Pris: 550,-
Lone schramm
Lindhovedvej 18
tlf.. 64 77 15 06

Fyringsolietank
1200 liter ś med restolie. 
Har hidtil været opstillet 
indendørs. Kan afhentes 
gratis. Hvem kommmer 
først?
Henvendelse:
Preben Holk
Helnæs Byvej 40,
tlf. 6477 1315

Havemand søges
Pensionist søges til hjælp i 
haven snarest. 
Henvendelse: 
Bente Munk Carlsen
strandbakken 47
tlf. 63 73 70 73

Grøn plyssofa med 
tilhørende 2 lænestole
gives væk.
Henvendelse:
Helnæshus
tlf. 64 77 13 70

sønderby 
smede- og vvs

v/Karsten andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

redaktionen skal hermed 
beklage at taksigelsen fra 
ruht og Peter Madsen ikke 
blev bragt i juni nummeret. 
For at undgå misforståelser 
eller forglemmelser, beder 
vi vore læsere, der ønsker, at 
vi skal bringe nyt om mær-
kedage, om at henvende sig 
til redaktøren af siden: Helle 
Blume Andersen
tlf. 63 73 70 09

80 år
Kirsten Bo fylder 80 år den 
11. august 2007

Taksigelse
Tak for al opmærksomhed 
ved vort guldbryllup
ruth og Peter Madsen
Helnæs

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

forsendelse

ring til ulla dreisler
tlf. 67 77 13 72
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www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

HP+ afdeling for bevarelse 
af det danske sprog kommer 
hermed med en advarsel.!! 

I dæer ti høer vi au å te mæsk-
ner se nou om, a vi ska pas påu, 
a sprøuet åsse fræmover blyer, 
som det alti har væert- å ette 
blyer blæet mæ åhr låes - heir 
væl nok primært de ænelske.
De ve jo væer søi, om dansk 
blyer en deil a et ånet sprou.
Dialægterne æ jo ve å væ 
glæmt, å de æ jo søi. Darfå ve 
de da vær fåkert, om de gåuer 
mæ dansk, som de gig mæ dia-
lægtarne, å om i mæskaller æ 
de kun fåu gamle, dar kå høuse 
sprøut a i dau.
Læ vos slåus få, a det ette 
sker. 

Skulle enkelte af vore læsere 
have svært ved det fynske, se 
side 16.

HP+

Helnæs Camping
– Fyns naturligste– 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!

else og Bjarne grønbek, 
Helnæs Byvej 17 kommer her 
med et par forslag til, hvordan 
man kan bruge honning i 
hverdagen.

Vi drikker te med honning 
hver dag. For tiden er det te 
lavet på friske mynteblade 
+ citronmelisse og timian 
(bladene nulres lidt inden 
de kommes i tekanden). Det 
kogte vand hældes over bla-
dene, honning tilsættes efter 
smag (lad honningen trække 
med) og lad bladene bliver i 
tekanden.

Der kan hældes vand over 
bladene op til flere gange.
På Bornholm blev vi præ-
senteret for “honning- sypp”. 
Det er en flaske Brøndum-
snaps tilsat ½-1 gl. hon-
ning. Honningen opløses og 
snapsen er klar til at drikke. 
Det er sødt og farligt!  Til 
snapsen fik vi serveret stegte 
saltsild med stegte løg(evt. i 
honning), rødbeder og sur-
sød sennep. kombinationen 
af surt/salt og sødt smagte 
ganske skønt, men som sagt, 
pas på med snapsen som 
smager af mere.

Juleaften brunede vi kartof-
lerne i honning. Honningen 
hældes på panden og når den 
begynder at brune hældes 
kartoflerne i. De vendes for-
sigtigt og bliver rigtigt flotte 
og blanke, helt uden nogen 
former for fedtstof.

Tilsidst får du lige en opskrift 
på nogle fuldkornsmuffins. 
De kan spises som en slags 
madbrød, flækkes og smø-
res med smør eller man kan 

tilsætte nogle skiver æble og 
lidt kanel inden bagningen.

Opskriften giver ca. 12 muf-
fins.
Der skal bruges:  

225g hvedemel
2 tsk. bagepulver
75g hvedeklid
185g st. rosiner
90g smør
4 spsk honning
2 æg
250g youghurt naturel

smør og honning smeltes og 
afkøles. Pisk æg og youghurt 
sammen og hæld det over de 
tørre ingredienser. tilsæt 
derefter smør/honning blan-
dingen. rør sammen med en 
dejskraber. Lad dejen hvile 
ca. 5 min. inden bagningen. 
Hældes i forme og bages ved 
210 grader i ca. 20 min.


