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fra vejsiden og ud mod Ma-
den. 

et stort arbejde går forud

Et mægtigt arbejde, udført 
af bestyrelsen og frivillige 
hjælpere, afsløres lørdag 
morgen, da de første møder 
op til gratis kaffe og boller. 
Det er godt vejr, hvilket er 
en betingelse for, at der bli-

ver tilstrækkelig omsætning. 
Langsomt siver folk rundt i 
salen og ud på pladsen nord 
for huset for at tage del i lø-
jerne. Inden døre kan man 
vinde alskens ting og sager 
i tombola, øl-fiskedam, gæt-
tekonkurrencer om ”kagens 
vægt”, låsekoden på en kasse 
med en flaske whisky, o.m.a. 
Udenfor er der præmieskyd-

ning med riffel og luftgevær, 
dart o.m.a. og ikke mindst 
festens anledning, fugle-
skydning. Efterhånden som 
kaffen og rundstykkerne er 
indtaget i salen (ikke uden-
for i år, idet Annelise havde 
vurderet vejret, da hun stod 
op kl. 5.20, til at være for 

en hundredårig gammel  
tradition holdes i hævd i  
Helnæs forsamlingshus. 
tilknyttet mange historiske 
træk. en fest for alle, der vil 
more sig og markere et  
socialt fællesskab, en lørdag 
fra kl. 9.00 til 16.00 i og  
omkring ”sognets store stue” 
– forsamlingshuset

fuglesKydning
Af Poul Dreisler  

Allerede torsdag aften er der 
spærret af. Susanne har væ-
ret rundt med de rød-hvide 
bånd, sat dem fast i hække 
og på stolper, dog uden at 
lukke af for de nødvendige 
åbninger så husenes beboere 
kan komme ud og ind. Dette 
er det sikre tegn på, at der 
er fugleskydning i forsam-
lingshuset lørdagen efter. I 
år var det den 14. juli og det 
var annonceret i god tid med 
en oversigt over mange akti-
viteter. Båndene er den lov-
befalede markering af, at det 
er farligt at gå bagom og ind 
i Ryet (skoven langs vejen 
Ryet), idet fugleskydningen 
og anden skydning foregår fortsættes på side 3

forsamlingshusets fugleskydning

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

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!
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indhold

fugleskydning
Fugleskydningens historie og de mange traditioner der er forbun-
det hermed gennemgås i artiklen. Udgangspunktet er naturligvis 
den netop afholdte fugleskydning på Helnæs.
forsiden, side 3 og 4

Betragtninger om turisme på Helnæs – ”skal Helnæs 
gøre sig til?”
Debatten om turisme fortsætter. Artiklen peger på et indbygget 
paradoks: det vi vil bevare, risikerer vi at ødelægge.
side 4 og 5

landdistriktsudvikling/Borgermøde
Borgergruppen på Helnæs har indkaldt til møde. Hvad handler det 
om? 
læs artiklen side 6 og 7 samt læserbrevet side 16 

Kajakekspedition
Efter en tur i havkajak i Det Sydfynske Øhav rejses spørgsmålet: 
Har Helnæs ikke også brug for en havn?
side 8 og 9

Mine 10 bedste år
Læs en spændende beretning om et interessant liv der kulminerer 
i et langt ophold i den arabiske verden.
side 10 og 11

Præstegårdene i dreslette, søllested og Helnæs
– i familie med hinanden!
side 12 og 13

opera og giro 413
Anmeldelse af Helnæs Kultur- og Musikforenings koncert med 
Jesper Buhl. 
side 14 og 15

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

leder

Helnæs Kultur- og Musikforening 10 år
SOM NOGET NYT – og måske noget atypisk - blev der på 
Helnæs for 10 år siden startet en Musik- og Kulturforening. 
Det var bestemt noget nyt og virkede måske lidt fremmed 
på Helnæs, at der nu skulle fremføres eksempelvis klassisk 
kammermusik. Noget, man ellers skulle til større byer eller 
større steder for at opleve. Skepsis og nogen mistro fulgte 
nok den lille forening fra starten, og det var da også overve-
jende mennesker udefra, der støttede den nye forening. Men 
ikke desto mindre bed den sig fast og har igennem årene gi-
vet mange af os en fin og intens kunstnerisk oplevelse i tæt 
kontakt med kunstnerne og hinanden. 

DET HAR VÆRET FANTASTISK at opleve en Anne Øland 
(verdensberømt pianist), en Jesper Buhl, en Klezmer Duo, en 
Jorge Degas og mange mange flere store og mindre navne. 
Det hele har foregået i den ombyggede hestestald til øens 
gamle præstegaard, der af kunstnerne til stadighed er blevet 
berømmet for sin gode akustik. 

FORENINGEN har som sit væsentlige formål at præsentere 
levende musik i forskellige genrer, men altid med et højt kva-
litetskrav som kriterium for valget af kunstnere. I forenin-
gens regi har der været afholdt utallige koncerter, men også 
foredrag og teaterforestillinger er det blevet til i de over 10 
år, foreningen har eksisteret. Det er interessant, at forenin-
gen, som nu tæller over 100 aktive medlemmer, har vist sig 
at være så livskraftig, som tilfældet er. I den debat, der til sta-
dighed foregår på øen om turisme og udvikling, står Helnæs 
Kultur- og Musikforening som et eksempel på, hvad kvalitet, 
dynamik og udvikling kan udrette for et lille samfund under 
forvandling. 

PÅ TRODS AF, at humlebien - efter alle beregninger - ikke 
skulle kunne løfte sig fra jorden, flyver den uden at vide, at 
den ikke kan. Det samme gør Helnæs Kultur- og Musikfor-
ening. Fra en 11/2 åring (HelnæsPosten) skal der lyde et stort 
til lykke til den 10-årige jubilar. 

oa
 

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
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ustadigt) sivede folk ud og 
så småt kom der gang i skud-
dene og alt, hvad der kunne 
prøves. 

gang i telte og boder

Flere af de skydende mente 
bestemt, at der var noget i 
vejen med sigtekornene på 
de fremlagte geværer, når de 
så hvilke pauvre resultater 
deres indsats havde givet på 
skiven. Andre jublede, når 
deres eminente evner kom 
til deres ret og stolt lod deres 
skive indgå i konkurrencen. 
Ud fra salen kom en ældre 
dame og på afstand så det ud 
til, at hun stod og krammede 
sin mand, hvilket ikke ville 
være unaturligt, men nær-
mere på afsløredes, at hun 
havde vundet en kæmpe-
bamse i tombolaen, som hun 
nu var på vej ud i bilen med. 
Som noget nyt i år havde An-
nelise lavet en af sine kendte 
buffet’er, hvilket medvirke-
de til, at mange kom, alene 
af den grund. Selvom den 
skulle betales, så er det for 
den, der til daglig måske sid-
der alene og spiser, en god 
anledning til både at få god 
mad, men også få den fortæ-
ret i socialt godt selskab. Det 
er meget værd.

fugleskydningen varer et par 
timer

Kl. 16.00 er det hele slut, 
mange har slidt i det og end-
nu flere har haft en god dag. 
Fugleskydningen er en dag, 
der samler mange, som ellers 
ikke ofte møder op. Her mø-
des folk på kryds og tværs  

– og som nævnt, er det en 
festdag, som har lange histo-
riske rødder, både på Helnæs 
og overalt i landet og udlan-
det. Især var det tidligere en 
fest hvor alskens markeds-
gøgl kunne opleves samtidig 
med den højtidelige skyd-
ning til ”den arme fugl” blev 
gennemført.  Fugleskyd-
ningen er faktisk et lotteri, 
idet alle, der vil være med 
i konkurrencen om at blive 
fuglekonge kan melde sig og 
betaler for det. De behøver 
ikke selv at have løsnet et 
eneste skud for at få den ef-
tertragtede titel. Der skydes 
af hvem som helst, der har 
lyst, efter en skive, udsavet 
i form af en fugl, der lufter 
sine vinger. For hvert skud 
sættes et kryds på listen med 
navnene på de tilmeldte og 
efter en ganske bestemt tur, 
skydes først den ene vinge, 
så den anden o.s.v. indtil den 
sidste plade, brystpladen, 
skydes ned. Det navn, der er 
sat kryds ved, på det skud, 

der fælder pladen, er herefter 
fuglekonge. Sådan er det på 
Helnæs, det kan være ander-
ledes andre steder. Jesper, 
der lagde riffel til, kunne gå 
hjem med den inden middag, 
idet alle enkeltdele af fuglen 
og dens brystplade da var 
skudt ned. Dagen afsluttes 
med uddeling af præmier og 
fejring af fuglekongen. 

forsamlingshus og fugle-
skydning i historisk lys

Fugleskydning og forsam-
lingshuse hører sammen, 
idet begge institutioner fak-
tisk har med skyttelaug el-
ler skytteforeninger at gøre. 
Man mener, at fugleskydnin-
gen er opfundet i Frankrig i 
1200-tallet. Da kaldte man 
det papegøjeskydning (heraf 
udtrykket: at have skudt pa-
pegøjen) og det foregik med 
bue og pil eller armbrøst. 
I 1500 tallet tog man ildvåb-
net i brug og gennem alle ti-
der har festdagen haft noget 
at gøre med skydeøvelser for 

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

Afdelingen i Assens
ØSTERGADE 2 · 5610 ASSENS
tlf. 64 71 24 12

fortsat fra forsiden

at markere forsvarsvilje over-
for fjender af landet. Senere 
er det dog mest blevet til en 
anledning til selskabelighed 
for især byernes borgerskab. 
Skytteforeningerne på lan-
det fik en opblomstring efter 
tabet af Sønderjylland i 1864 
og dermed begynder også 
forsamlingshusenes historie, 
idet de ofte blev opført som 
huse, hvor man kunne holde 
skydeøvelser, bajonetfægt-
ning, gymnastik og anden 
militær idræt ved lige. 

Historiske løjer

I slutningen af 1800-tallet 
skrev Gustav Wied en no-
velle ”Fugleskydning”, (ud-
givet i ”Silhuetter”, 1891), 
der på fortræffelig vis illu-
strerer denne sommerfest, 
hvor der foruden skydnin-
gen også var alskens løjer.  
”Rundt om Festpladsen var 
rejst Telte med Beridere og 
Tryllekunstnere og Vokska-

tfortsættes på side 4
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Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

binetter og svære Damer og 
Slangemennesker og Mena-
gerier og Tyrolersangere og 
Panoramaer og en Mand, der 
tegnede med Tæerne, og en 
Dame, der ingen Underkrop 
havde, og Aber og Papegøjer 
og hvide Mus og Marsvin og 
»de mest fremragende dan-
ske Politikkere« og Faar med 
to Hoveder”. 
Desuden, i et telt for sig selv, 
” Verdens sværeste Kvinde! 
Hun bær en Bakke med en 
Søl’ kaffekande og seks Par 
Kopper og Sukkerskaal og 
Flødekande af samme Metal 
paa sit fortrinlige blottede 
Bryst!” 
Der er nok af muligheder og 
når man nu får ført forsam-
lingshusets ydre og indre 
tilbage 
til den tid, skulle man så ikke 
prøve også at udvide med 
den historiske del af festlig-
hederne til fugleskydningen 
– sådan bare for sjov. 

Kilder: Johnny Wøllekær: 
Sognets store stue – fynske 
forsamlingshus. Udgivet af 
Fynske Forsamlingshuse 
2007 og ” fugleskydning,” 
www.adl.dk (Arkiv for Dansk 
Litteratur), www.wikipedia.
dk, ” fugleskydning”.

fortsat fra side 3
Årets vindere:
Vinderne nævnes i den 
rækkefølge, fuglen blev 
skudt ned. Efter / nav-
net på den, der skød det 
fældende skud.

Højre vinge: Anna 
Nielsen / Jesper Dahl 
Rasmussen
Venstre vinge: Ejvind 
Nøhr / Arne Dahl Ras-
mussen
Halen: Peder Madsen / 
Jesper Dahl Rasmussen
Hovedet: Kenneth Kel-
ler / Søren Larsen
Kroppen og fuglekonge: 
Janus Storm / Hans 
Larsen

Vinderne ønskes til-
lykke

Sponsorer – uden hvem, 
intet.
Helnæs Kro, Helnæs 
Camping, Helnæs An-
tik, Hos Jylland, Erik 
Jepsen, Jørgen Jørgen-
sen, Spar i Ebberup, 
Søren Foss Madsen. 
Bestyrelsen ønsker 
hermed at takke spon-
sorerne og alle frivillige 
medhjælpere.

Helnæs skal 
»gøre sig til«  
– på vores egne 
betingelser

nedenstående indlæg er nogle 
betragtninger om turisme 
som en del af lokale og glo-
bale samfundsændringer og 
et svar på Mikael grønlykkes 
indlæg om samme emne i 
HelnæsPosten nr. 7.

deBAt
Af Otto Arp 

Mange mennesker har en 
stor kærlighed til det oprin-
delige, det autentiske – det, 
vi måske kan kalde ægthed, 
men hvad er det egentlig for 
nogle begreber?
Som det måske er nogle be-
kendt, har vi købt et lille hus 
i en meget oprindelig gam-
mel landsby i Bulgarien. Der 
er imid-lertid – har vi opda-
get – også andre, der har fået 
samme idé. To andre danske 
familier, en tysk og en hol-
landsk familie har også huse 
i landsbyen.
Alene disse køb er langsomt 
ved at ændre landsbyens 
karakter. I gadebilledet ses 
nu flere og flere fremmede 
mennesker, og der er ret 
hurtigt kommet flere penge 
i omløb i landsbyen. Der 
skal renoveres og ombygges 
- håndværkere har igen fået 

noget at bestille. Landsbyens 
små restauranter udvider, 
menukortene skrives på en-
gelsk og tysk. Der er mange 
små tegn på, at det gamle liv 
er i opbrud. Huspriserne sti-
ger. En mærkbar ændring af 
landsbyen er i gang. 
Paradokset er tydeligt. Det, 
vi kom for at opleve, er vi nu 
selv i fuld gang med at øde-
lægge. 

efter murens fald

Under det kommunistiske 
herredømme i Østeuropa er 
mange landsbyer og små-
byer blevet bevaret, alene 
fordi udviklingen blev sat i 
stå. Alle levede og arbejdede 
stort set, som de altid havde 
gjort – i fattigdom og megen 
håbløshed – men ægtheden 
og autenciteten var bevaret 
– alt det, vi gerne vil opleve, 
og det, vi syntes, var kvalite-
ten ved landsbyen. Det, vi nu 
selv er i gang med at ændre. 
Det er blevet til et samfund 
med forskellige nationalite-
ter og befolkningslag, som 
på afgørende måde er ved at 
ændre den gamle samfunds-
struktur.  Og det er ikke altid 
til det bedre. Under alle om-
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PAstorens KluMMe Anders lundbeck rasmussen

Hverdag og fest

På mange af de gamle gårde 
her på egnen er der en stor fin 
stue, som tidligere kun blev 
brugt til fest, ganske få gan-
ge om året, til højtider og til 
store familiebegivenheder. 
Resten af året måtte man så sidde trængt sammen i køkkenet 
eller mindre stuer. Til gengæld kunne man så for alvor feste, 
når det endelig skulle være. Det var vigtigt, at man for en tid 
kunne lægge det daglige slid bag sig ved at gå ind i et særligt 
rum som kun var skabt til højtid og fest. Gå ind til et veldæk-
ket bord, hvor der ikke manglede noget og nyde en overflod, 
der må ha´ virket næsten paradisisk i forhold til dagligdagens 
mere sparsomme og enkle kost. Sådan kunne man for en tid, 
gøre sig fri af bekymringerne for det daglige brød. Festen 
var en undtagelse fra hverdagen, der kunne sætte resten af 
årets dage med hårdt arbejde og anstrengelser i et andet lys. 
Så alle hverdagene hvor dørene ind til den fine stue var luk-
ket blev fyldt med forventning til, eller erindring om, årets 
få festdage. 
For den gode fest glemmer jo ikke hverdagen. Den sætter sna-
rere hverdagen på plads, ved at fortælle om den, f. eks i taler 
og sang. Og når man har danset, skålet og sunget med hinan-
den til fest, er det lettere at leve og arbejde sammen, når det 
bliver hverdag igen. Festen er et udtryk for samhørighed og 
fællesskab med de mennesker, som man også deler hverdagen 
med. Og festen udtrykker at livets mening er andet og mere 
end arbejde.
På biblens allerførste sider, findes vores kulturs allerældste for-
søg på at fortælle om, hvad livets mening er, og hvad et men-
neske er. Det er fortællingen om skabelsen og om syndefaldet. 
Her står der, at Gud skabte mennesket i sit billede. Og det be-
tyder at mennesket ligner Gud ved, at det har ansvar, fordi det 
har evnen til at skabe eller ødelægge. Men at mennesket er skabt 
i Guds billede betyder også at vi dybest set er skabt til glæde. 
Fordi Gud ikke skabte verden for at bruge den til noget, men for 
at glæde sig over den. ”Og Gud så at det var godt”, hedder det i 
fortællingen om skabelsen, hver eneste gang Gud skaber noget 
nyt. ”Og Gud så, at det var godt”. Det betyder måske ikke at 
det hele var fuldkomment. Men at det var glædeligt. Det skulle 
nydes og ikke tjene til noget andet end at afspejle Guds godhed. 
Arbejdet derimod er et vilkår, som mennesket blev underlagt 
pga. syndefaldet. ”I dit ansigts sved skal du tjene dit brød”, siger 
Gud til Adam, da han drives ud af paradisets have. Arbejdet er 
et nødvendigt onde. Sådan udtrykker fortællingen om skabelsen 
og om syndefaldet på en måde det samme som festen; at livets 
mening er andet og mere end arbejde. Og der er noget i livet, som 
er vigtigere end det, vi selv kan præstere. Nemlig at kunne tage 
imod, at kunne glæde sig. Og nyde. Det er der grund til at minde 
om, fordi vi ofte hænger fast i den opfattelse, at alting står og 
falder med vores egen arbejdsindsats. Og fordi vi som regel tager 
os selv og vores arbejde mere alvorligt end fællesskabet med de 
andre og glæden over alle de ting i livet, som skænkes os uden at 
vi på mindste måde har gjort os fortjent til dem.
Det mindes vi om, når vi på årets festdage samles i vores 
store fælles fine stue, vores sognekirke.

Eller skabelse og syndefald.

Helnæs skal 
»gøre sig til«  
– på vores egne 
betingelser

stændigheder vil landsbyen i 
løbet af ganske få år ændre 
sig radikalt med nye normer 
og adfærdsmønstre. 

er det muligt at styre og 
påvirke denne udvikling? 

Ud fra en fundamentalistisk 
liberal tankegang er det ikke 
muligt og på længere sigt 
heller ikke ønskeligt. Et sam-
fund bør udvikle sig – uden 
indblanding – på sine egne 
økonomiske, sociologiske og 
kulturelle betingelser. 
Ud fra et mere socialistisk 
eller planøkonomisk syns-
punkt kan man vælge at 
påvirke udviklingen. I sin 
grelleste form valgte det 
kommunistiske system at 
stoppe udviklingen, hindre 
til- og fraflytning og bremse 
den økonomiske udvikling. 
Dette har betydet, at netop 
vores landsby i Bulgarien 
igennem de sidste 50 år, ikke 
har ændret sig. Og det er 
netop det, der har gjort den 
mageløs, autentisk og helt 
anderledes end de fleste an-
dre landsbyer i Vesteuropa.    
Der ligger således en klar 
mulighed for samfundet i at 
påvirke udviklingen i for-
skellige retninger. 

Men hvem skal vælge,  
hvilken retning det skal gå? 

Hvem skal bestemme? Vores 
statsminister talte for nogle 
år siden meget om smags-
dommere – om det negative 
i at akademikere eller andre 
kloge folk, der havde en be-
stemt viden på bestemte om-
råder skulle bestemme eller 
være smagsdommere eller 
”herrefolk”. Vi ved alle sam-
men bedre end disse selvbe-
staltede eksperter. Det er da 
derfor også svært at tale om 
kvalitet. Det er næppe noget, 
man kan stemme om. Blandt 
arkitekter taler man om, at 
bygninger kan besidde en 
stor arkitektonisk kvalitet. I 
gastronomien taler man om 
udvikling af kvalitetspro-
dukter, f.eks. chokolade ud-
viklet og frembragt med om-
tanke og høj råvarekvalitet. 
Tøj kan ligeledes være af høj 

kvali-tet, design og møbler 
ligeledes - ja i alle livets for-
hold taler vi om kvalitet. 
Det er derfor vanskeligt 
at forstå, hvorfor Michael 
Grønlykke ikke accepterer, 
at kvalitetsbegrebet anven-
des over for turisme.  Tu-
risme er turisme og kan ikke 
gradbøjes, mener han. 
Såfremt man ikke tager dik-
tatoriske midler i brug, kan 
det synes umuligt at lægge 
hindringer i vejen for turis-
men. Den kommer, om vi vil 
det eller ej, da vi lever i et 
frit og liberalt samfund, der 
bygger på almindelig mar-
kedsøkonomi og fri bevæge-
lighed.

styring er mulig

Men vi kan alligevel vælge at 
gøre noget inden for det libe-
rale samfunds rammer. Hvis 
vi opstiller og vedtager be-
grænsninger og restriktioner 
i forbindelse med turisme, så 
kan vi måske styre turismen 
i den retning, vi ønsker.  Så-
dan-ne restriktioner kan føre 
til det, jeg kalder kvalitetstu-
risme. Her er der en styring 
og begrænsning af sommer-
husbyggeri og nybyggeri i 
øvrigt. En styring af bygge-
riets udformning, således at 
nybyggeri indpasses i omgi-
velserne.  Skiltning i lands-
byen kan begrænses, lige 
som færdsel i naturen kan det 
osv. Dette kan lyde forfærde-
lig restriktivt og bureaukra-
tisk, men bør ende med at 
blive et naturligt og selvføl-
geligt adfærdsmønster - el-
lers ender det med at udvikle 
sig som Michael Grønlykkes 
skræmmebilleder fra Skagen 
og Vestkysten – og det er vel 
de færreste, der ønsker en 
sådan udvik-ling.  
Jo, Helnæs skal ”gøre sig til”, 
men på vore egne betingel-
ser. Til hvad og hvordan, er 
en væsentlig opgave for vort 
lille lokalsamfund at nå til 
enighed om.  
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Med dette nummer af Helnæs-
Posten omdeles en invitation 
til et borgermøde i forsam-
lingshuset onsdag den 5. 
september til fastboende på 
Helnæs. Hvad er baggrunden 
for dette og er det noget, der 
vedkommer netop mig?

BorgerinddrAgelse
Af Poul Dreisler 

Debatten om landdistrikts-
udvikling, og hvad der er 
kommet ud af den, er tidli-
gere fulgt tæt af HelnæsPo-
sten og beskrevet i tidligere 
numre. Her vil vi kort ridse 
op, hvad der nu er etableret i 
Assens Kommune og se på, 
hvad der er status p.t.. As-
sens Kommune er en land-
kommune, som alle andre er 
det på Fyn med undtagelse af 
Odense og Middelfart. Dvs. 
mange af os bor på landet - i 
landdistrikter. Den omstæn-
dighed har ført til, at der er 
etableret 15 borgergrupper i 
hver sit landdistrikt i kom-
munen. De består af lokale 
foreningsfolk eller personer, 
der har udtrykt en interesse 

landdistrikter, landsbyplaner, borger- og 
lokale aktionsgrupper 
– tid for tanker, idéer og handling

for deres lokale område. 
Helnæs har sin borgergrup-
pe. De 15 borgergrupper har 
dannet en forening med en 
bestyrelse, der er benævnt 
landdistriktsrådet. Dette råd 
har to pladser i et Udvik-
lingsråd, der er sammensat af 
repræsentanter for erhverv, 
handelsstand, biblioteker, 
kultur, museer, turisme etc., 
ialt 31 personer. De rådgiver 
et politisk udvalg, Udvik-
lingsudvalget.   

det ministerielle  
landdistriktsprogram  

Ved siden af alt dette har 
staten, via EU, etableret et 
landdistriktsprogram, som 
omfatter flere ministerier 
med Fødevareministeriet i 
centrum. Dette program er 
et anliggende mellem bor-
gerne i landdistrikterne og 
ministeriet, udenom kom-
munen. Realiteten er dog, 
at der i det mindste ikke må 
være konflikt mellem det, 
der foregår i det statslige og 
det kommunale regi. Det er 
gennem dette program, en 
lokal aktionsgruppe (LAG) 

i Assens Kommune er dan-
net. En LAG er en forening, 
hvor alle kan være medlem, 
man kan tilmelde sig, og det 
er gratis.

det er om alt dette,  
borgermødet handler

Hvad kan man få ud af hele 
denne komplicerede byg-
ning? Fra kommunens side 
er der inviteret til at deltage i 
et projekt, der er kaldt ”Part-
nerskab, Landsbyplaner og 
Landdistriktspolitik – én 
sam let udviklingsstrategi i 
Assens Kommune”. (I kort 
form: Landbyplan). Her har 
man skaffet midler til at 5 
borgergrupper/landsbyer har 
kunnet få midler til at gen-
nemføre en sådan proces 
frem til en landsbyplan. 
Samtidig har udvalget dog 
inviteret de øvrige ti grup-
per til at deltage, dog uden 
de har adgang til f.eks. kon-
sulenthjælp. Resultatet skal 
blive en plan for, hvordan 
man selv mener ens eget om-
råde skal udvikle sig samt 
give indspark til en samlet 
landdistriktspolitik for hele 

kommunen. Alt dette skal 
være afsluttet april 2008.

landdistriktsrådets opgaver

Rådet har drøftet sit arbejde, 
der har udmøntet sig i flg. 
ikke prioriterede områder, 
man mener, er vigtige i land-
distrikterne. 
• Nye udstykninger til  
 bolig-/erhvervsformål
• Skabelse/fastholdelse af  
 samlingssteder, herunder  
 forsamlingshusene
• Forskønnelse af lokalsam 
 fundene
• Styrkelse af infrastruk- 

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

forskønnelse
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 turen (stisystemer, fibernet 
 net, off. transportmulig- 
 heder, sikker skolevej m.m.)

lAg´s foreløbige udmelding

Bestyrelsen for Den lokale 
aktionsgruppe, Assens (LAG) 
er blevet valgt så sent, at man 
ikke har kunnet samles inden 
sommerferien og sammen-
sætte et program for arbejdet. 

For at få de bevilgede midler 
udbetalt i år (1.835 mill.) blev 
man nødt til at sende et fore-
løbigt program frem.  Det er 
formuleret i så brede vendin-
ger, at indholdet kan konkre-
tiseres senere. Hensigten med 
gruppen er primært, i samar-
bejde med andre aktører ”at 
indstille prioriterede projekter 
til tilskud under program-
met” og ”at deltage aktivt i den 
samlede landdistriktsindsats 
i området” (kommunen) og 
”tage selvstændige initiativer 
til projekter og processer”. De 
forslag man har fremsendt og 
som angiver mulige emne-
områder for LAG ś arbejde er 
formuleret med udgangspunkt 
i to af programmets fire over-
ordnede indsatsområder: 
”Der vil blive arbejdet for flere 
iværksættere og lokale arbejds-
pladser i landdistrikter, hvilket 
blandt andet vil ske gennem 
følgende indsatsområder
l Fastholdelse og udvikling 
af eksisterende mindre og 
mellemstore virksomheder 
med et produkt og ressour-
cer der tager udgangspunkt 
i landdistrikternes kvaliteter 
og muligheder.
l Oplevelser og turisme sy-

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

Nyd frokosten, middagen  
eller hold festen hos os i hyggelige 

omgivelser

Bordbestilling kan ske 
på 64 77 13 41

Eller få mad ud af huset

VÆRD AT KØRE EFTER

Helnæs Kro

nes at være naturlige indsats-
områder, særligt i den syd-
lige del af kommunen, hvor 
adgang til natur og strand er 
umiddelbare.
l Fødevareproduktion og 
ikke mindst direkte afsæt-
ningskanaler gennem gård-
butikker og lignende direkte 
afsætnings led.
§ Udvikling af nye mulighe-
der indenfor kunst og land-
distrikterne i samspil. Her 
kan der tages udgangspunkt 
i et eksisterende miljø på 
Helnæs.
l Uddannelse og kursusvirk-
somhed i forhold til iværk-
sættere, for derigennem at 
skabe lyst og initiativ. 
Attraktive levevilkår i landdi-
strikter, der bidrager til stærk 
sammenhængskraft mellem 
land og by. Mulighederne er 
meget brede og bestyrelsen 
ønsker ikke før den strategi-
ske udviklingsplan at begræn-
se disse mange muligheder. 
Dog kunne en indsats tænkes 
indenfor følgende områder:
l Etablering af samlingsste-
der i landdistrikterne. Steder 
hvor mennesker kan møde 
under sociale og udviklende 
former.

l Alternative transportfor-
mer i landdistrikterne, spe-
cielt rettet mod de unge og 
de ældre.
l Infrastruktur generelt og 
bredbånd i særdeleshed. 
Adgang til den omkringlig-
gende verden er en nødven-
dighed for udvikling.
l Bosætning og indsatser 
der skabe udvikling på dette 
område.”
Det vil ses, at der allerede er 
overlap til, hvad andre har 
foreslået. Det skal dog også 
nævnes, at der er en del gen-
gangere i alle led.

skal nærdemokratiet  
ha’ en chance?

Så langt er man kommet med 
landdistriktstankerne. Det er 
det, og forhåbentligt meget 
andet, der skal drøftes i den 
kommende vinter. Kommune 
og stat har lagt op til – og gi-
vet muligheder for at alle kan 
være med – i varierende grad 
– med økonomiske midler til 
rådighed. Hvis man vil have 
indflydelse på, hvorledes li-
vet på landet skal forme sig 
i fremtiden, er det vigtigt at 
deltage med et åbent sind, 
med lyst og med initiativ.

forskønnelse
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en tur i havkajak er et godt 
sted at tænke tanker. inspira-
tionen kommer efter besøg på 
en række øer i det sydfynske. 
og spørgsmålet rejser sig: 
Hvorfor har vi ikke også en 
havn på Helnæs?

HAvKAjAK
Af Jakob Haahr 

Vi mennesker på Helnæs har 
både arme og ben tilfælles. 
Men så ophører lighederne 
også. Øjnene, ørerne er for-
skellige og de fritidsinteres-
ser og det arbejde, vi udøver, 
er forskelligt. Og godt for det 
– for så bliver det ikke så ke-
deligt. Førhen arbejdede de 
fleste af racen ”Helnæs homo 
sapiens” med lidt landbrug 
og fiskeri. 

vi ved efterhånden en 
del om hinanden på 
Helnæs, men hvordan 
ser det ud hos vores 
øhavs-kollegaer i det 
sydfynske?

Sådan er det ikke længere 
– fiskene er blevet støvsuget 
op af store fiskestøvsugere 
og få kan leve af landbrug, 
så vi nu mange, der ernærer 
sig på anden vis for at få mad 
på bordet.
Vi ved efterhånden en del om 
hinanden på Helnæs, men 
hvordan ser det ud hos vores 
øhavs-kollegaer i det syd-

fynske? Det satte jeg mig for 
at afdække, da jeg i maj var 
på fire dages tur/kursus ude 
i det sydfynske ø-hav med 
en flok idrætstuderende ved 
Syddansk Universitet, der har 
friluftsliv og havkajak som 
en del af deres pensum. 

skarø – en stille ø

Vi tager af sted fra Rant-
zausminde en mandag mor-
gen i maj. Vinden er let og 
efter et par timers sejlads 
kan vi gå i land på Skarø.  
Ikke langt fra havnen lig-
ger der en primitiv overnat-
ningsplads, hvor vi kan over-
natte. På denne lille ø har 
de købmand. Den har kun 
åben 1 time om dagen, men 
man kan ringe på klokken, 
så åbnes døren, og man kan 
handle de mest almindelige 
ting. På Skarø har de også 
haft grill, men den lukkede 
for et par år siden. Jordmo-
deren, der havde grillen, og i 
øvrigt arbejder i Svendborg, 
gad ikke dette sommerk-
nokleri mere. Hun fortæller, 
at det er så skønt på Skarø, 
men da hun havde grillen, 
var der ikke tid til at nyde 
det. Derfor blev nøglen dre-
jet om. Jordmoderen er sam-
men med sin mand og børn 
tilflytter til øen, hun kom for 
nogle år siden. 
Dengang var der mange af 
de gamle, som havde levet 
et helt liv på Skarø, fortæller 
hun. Nu er der ved at ske et 

generationsskifte. Mange af 
de gamle dør, og så kommer 
der nye til udefra. 
Mine studerende opsøger 
en af de sidste af de gamle 
og får ham til at komme og 
fortælle omkring bålet om 
aftenen. Vi får historier om 
gamle dage på Skarø – om 
dengang der var masser af 
liv og om dengang den tidli-
gere grillejer og købmanden 
kom op at strides, så politiet 
måtte tage turen til Skarø for 
at redde kastanjerne ud af 
ilden. 
Der er kun lidt landbrug til-
bage på Skarø, fortæller den 
gamle mand - så de fleste 
pendler. De tager med fær-
gen til Svendborg, der sejler 
4 gang dagligt. 

strynø – en ø med liv  
og fremtid

På Strynø er der liv. Vi går 
også her i land ved havnen 
og lægger os ved Smakke-
centeret.  Her har man travlt. 

Smakkecenteret har for 10 
millioner bygget om og byg-
get ud, og man er næsten 
færdig. Der skal være of-
ficiel åbning den 1. juni, så 
der svedes.  Deres naturvej-
leder er god til at finde fonde 
og har på dygtig vis skaffet 
midlerne hjem, så de nu kan 
åbne en stor moderne udstil-
ling, der fortæller om smak-
kejoller og smakkeliv i det 
sydfynske ø-hav. På stedet 
kan man også få kurser og 
sejle og fiske fra smakkejol-
ler og der er overnatnings-
faciliteter, smakkeværft, 
kajakker og undervisnings-
lokaler. Lejrskoler, turister 
og kursister kommer på 
besøg. Strynø byder på ca. 
220 sjæle. De har en velfun-
gerende skole og børnehave 
og en tilsyneladende vel-
fungerende og velassorteret 
brugs. Ø-flugten fra Strynø 
og Skarø er for længst stop-
pet, og nu går det den anden 
vej. 

de sydfynske øer  
og os
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Birkholm – en ø, hvor man 
sover

Mine undersøgelser bliver 
ikke så grundige for der skal 
jo også arbejdes. Og pauserne 
skal jo også holdes. F.eks. går 
det helt galt, da vi går ind på 
Birkholm for at holde frokost-
pause. Jeg er interesseret i at 
vide, hvordan det står til på 
den ø, hvor jeg ikke har været 
i flere år. Men solen skinner, 
så efter den gode frokost og 
den varme stormkøkkenkaf-
fe kommer jeg til at henlægge 
mit korpus i det varme sand. 
Jeg mærker solen bage i an-
sigtet, mine øjnene iagttager 
en cumulus sky, der langsomt 
bevæger sig på en blå himmel. 
Jeg kommer til at tygge på et 
græsstrå, tankerne glemmer 
at tænke, øjnene falder i. Jeg 
må derfor erkende, Birkholm 
har jeg ingen studier fra og 
ja, havde jeg været ansat på 
et hvert andet blad, havde jeg 
øjeblikkelig fået en fyresed-
del. 

tåsinge – en ø med skønhed 
og god tid

På Tåsinge overnatter vi på 
havkajakcenteret, der ligger 
ved Skovballe. Det er en dej-
lig perle, som ejes af Lense. 
Herfra arrangerer Lense 
kurser og turer i havkajak 
og sælger udstyr. Imens vi 
snakker, kommer naboen 
for at inviterer Lense til fest. 
Han har masser af tid til at 
snakke med os. 

Han fortæller, at selv om 
man ikke kan se det på A-
indkomsten, så har de det 
godt her på Tåsinge. De har 
”bytteøkonomi” herovre, 
fortæller han.

Ø-havet – et samlet indtryk

Vi står tidligt op og på sø-
milene mellem Skovballe og 
Ranzausminde tænker jeg 
ligheder og forskelle på øer-
ne her i forhold til Helnæs. 
Der er mange ligheder – alle 
steder har strukturudviklin-
gen fundet sted og man er 
blevet pendlere. Nogle styk-
ker har hjemmearbejdsplad-
ser og kan nøjes med færre 
ture til Fyn. Man nyder fre-
den og naturen. 

Men jeg høre mig selv 
spørge, om vi ikke også 
skulle have en havn på 
Helnæs?

På Strynø har de institutio-
ner og butik stadigvæk, selv 
om indbyggertallet er min-
dre end vores. De har i mod-
sætning til Helnæs havne på 
mange af øerne. Det skaber 
liv, øget omsætning for køb-
mændene, uden at det betyder 
trafiklarm. På trods af meget 
godt på øerne derude, vil jeg 
ikke bytte. Men jeg høre mig 
selv spørge, om vi ikke også 
skulle have en havn på Hel-
næs? alt imens jeg med min 
pagaj, tager de sidste ro-tag 
og ankommer til bådebroen i 
Rantzausminde. 

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

WWW.HELNAESPOSTEN.DK

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

forsendelse

ring til ulla dreisler
tlf. 64 77 13 72
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Mine ti bedste år!

Kirsten Boe fylder 80 år den 
11. august og fortæller i et 
fødselsdagsinterview minder 
fra et dejligt liv i tunesien – et 
arabisk, muslimsk land – om 
sin familie, mand og barn i et 
meget fremmedartet miljø.  

fØdselsdAg
Af Poul Dreisler 

Kirsten Boe er indfødt Hel-
næsboer. Giftet ind i Boe-
slægten. Hun er dog født 
Bang, og den slægt er også 
en del af Boe-slægten. Det 
er faktisk således, at rig-
tig mange Helnæsboere har 
fælles forfædre. Kirsten 
Boe er født 11. august 1927 
på Mosegaard. Nu bor hun 
som 3. generation i det hus, 
bedsteforældrene byggede i 
1920 som aftægtsbolig. Hun 
flyttede ind i på et tidspunkt, 
hvor hendes egne forældre 
var kommet på plejehjem og 
hun var blevet alene med sin 
søn, Steffen. 

et eventyrligt liv

Kirsten Boe har haft et meget 
spændende liv med ophold i 
fremmede lande og under 
vilkår, som de færreste har 
prøvet. Et eventyrligt liv, når 
det vurderes med de alen, 
der er gængse. Hun interes-
serer sig også for det lokale. 
Hun deltager gerne, når mu-
lighed gives, hvad enten det 
er en koncert i Præstegården, 
et foredrag på Højskolen 
eller fugleskydning i For-
samlingshuset. og Kirsten 
er en trofast kirkegænger. 
Trods sine problemer med 
dårlige knæ og hofter, tager 
hun ofte bussen til Odense 
og handler, går i biografen 
o.lign.  Man skal ikke have 

mødt hende mange gange 
for at fornemme, at hun må 
have meget at fortælle om sit 
liv – og det har hun. Hun vil 
blot nødig gøre det.

et meget diskret menneske

Kirsten vil helst ikke se sit 
liv på tryk. At vi inviteres in-
denfor sker først efter (mild) 
overtalelse og mange forsik-
ringer om ikke at skrive om 
meget af det, hun fortæller 
– og det er ærgerligt. 

Kirsten Boe har haft et 
meget spændende liv 
med ophold i fremmede 
lande og under vilkår, 
som de færreste har 
prøvet

På spørgsmålet om ikke 
mange har bedt hende om 
at fortælle om sit liv, svarer 
Kirsten, at det er der måske 
nok, men det kan og vil hun 
ikke. Kirsten vil helst blot 
fortælle om sine ti år i Tu-
nesien. Men for at komme 
dertil, skal vi hastigt rundt i 
verden. 

fra Helnæs til tunesien

Som de fleste piger på lan-
det skulle Kirsten i huset, 
da skolen var overstået. 
Hun kom til at arbejde i 
herregårdsmiljøer på flere 
af egnens større godser og 
endte med et år i kongens 
(Frederik den 9.) tjeneste på 
Amalienborg. Derefter i den 
danske ambassade i London 
og senere den danske ambas-
sade i Reykjavik. Tilbage til 
Helnæs for at blive gift med 
Erik, en af Smed og Maskin-
fabrikant Boe ś dygtige søn-
ner. De slog sig ned i Vejle, 

idet Erik fik arbejde på Hess. 
Kirsten og Erik boede i Vejle 
i 7 år og fik i 1959 sønnen 
Steffen. I 1965 får Erik en 
forespørgsel, om ikke han 
kunne tænke sig at være 
med til at opbygge en fabrik 
i Tunesien for Bukh Motor 
A/S i Kalundborg. Ingeniø-
ren, der spurgte havde været 
Eriks chef hos Hess, og han 
skulle stå for opbygningen 
af fabrikken. Han ville have 
Erik med, idet han vidste, at 
han var manden, der kunne 
det klare det praktiske og 
som havde evnen til at finde 
løsninger på alt, hvad an-
dre ikke kunne klare. Dette 
skulle hurtigt vise sig.

et danida-projekt i en  
opbygningsfase

Fabrikken, der skulle opbyg-
ges var et Danida-projekt, 
der skulle hjælpe det unge 
land videre i sin selvstæn-
dighedsudvikling. Projektet 

skulle løbe fra 1965 til 1969, 
hvorefter det skulle ledes af 
lokale. Tunesien var blevet 
selvstændigt i 1956 efter 
at have været fransk ko-
loni siden 1881. Dog havde 
franskmændene beholdt en 
flådebase i Bizerte, som de 
efter voldsomt pres og væb-
net kamp først opgav i 1963. 
Det var der, i Bizerte, Kir-
sten, Erik og 5-årige Steffen 
skulle bo – foreløbigt i 4 år. 
Tunesien bevægede sig poli-
tisk i en retning, der betød, 
at det islamiske land indret-
tede sig efter europæisk kul-
tur, bl.a. forbød det nye styre 
sharialovgivning, polygami 
(flerkoneri), gav kvinder lige 
ret til skilsmisse etc.

dagligdagen i det fremmede

Sproget var og er arabisk og 
fransk taltes kun af få.  Erik 
måtte lære sig fransk og den 
lille Steffen, som Kirsten el-
lers mente hun kunne forkæ-
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Banereservation
64 71 57 07

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

le og have en lang dagligdag 
sammen med, skulle, efter 
fransk mønster, i skole som 
5 – årig. Han kom i en fransk 
(reformert) skole samme 
år, de kom til Bizerte. Det 
viste sig ret hurtigt, at Erik 
måtte overtage ansvaret for 
projektet med fabrikken, 
idet de lokale ikke kunne 
samarbejde med ingeniøren 
fra Bukh. Det gik også fint, 

idet Erik var vant til arbejdet 
”på gulvet”. I Bizerte boede 
familien sammen med andre 
projektudsendte familier i et 
ejendomskompleks, der lå 
isoleret fra byen. Det inte-
ressante ved adressen var, at 
det var samme kompleks den 
tyske general Rommel havde 
boet i, da han trak sig tilbage 
til Tunesien i 1943 efter at 
være slået af Montgomery i 
slaget ved el-Alamain. 
Dagligdagen gik med alm. 
husholdning, læsning, sam-
taler og iagttagelser af det 
lokale dagligliv, hvis man 
opsøgte det. Kirsten deltog 
ikke i den klubvirksomhed, 
der ofte følger med udlæn-
dinges ophold i udlandet. 
Der var en svensk koloni, 
hvor kvinderne havde etab-
leret en klub, men det var 
mest for at fordrive tiden i 
utålmodighed efter at vende 
hjem igen. Kirsten nød at 
være sig selv og iagttage det 
liv, der udfoldede sig om-
kring hendes familie og dag-
ligdag. Og mange kom på 
besøg fra Danmark, selvom 
det var usædvanligt at rejse 
så langt på den tid. Bedste-
forældrene på begge sider 
besøgte familien i Tunesien 
flere gange og det blev også 
til ture den anden vej. Især 
ønskede Steffen at holde jul 
på Helnæs. Det lykkedes da 
også flere gange at få det ar-
rangeret.

den bedste tid i mit liv

Danida-projektet sluttede 
i1969 og hvad så? Familien 
Boe fra Helnæs var blevet 

meget betaget af landet. Kir-
sten oplevede den arabiske, 
muslimske befolkning som 
uhyre venlig overfor frem-
mede, dog ikke franskmænd, 
ligesom klimaet var behage-
ligt. Sommeren kunne dog 
være noget varm at komme 
igennem. De besluttede at 
blive og flyttede over på den 
anden side af Tunis - bugten 
til Cap Bon halvøen, hvor 
Erik blev lærer, i motorlære, 
på en svensk etableret og dre-
vet fiskeriskole. Det betød så 
til gengæld, at de nu måtte 
sende Steffen på kostskole 
i nærheden af hovedstaden 
Tunis. Ikke langt væk, men 
dog så langt, at han kun var 
hjemme i week-end érne.
Det blev dog for trist at bo 
der, hvorfor familien flyttede 
til Karthago (tæt ved Tunis), 
hvor Steffen gik i skole. Nu 
måtte Erik hver dag tage en 
færge over Tunis - bugten og 
køre til skolen, hvor han ar-
bejdede. Mens de boede der, 
blev de gode venner med en 
anden dansk familie med 
fire børn. Manden havde et 
job med at undervise luft-
fartsvæsenet i meteorologi. 
Det var den senere TV- vejr-
mand Henrik Voldborg, som 
Kirsten siden har bevaret et 
nært forhold til. 

tragisk afslutning på  
eventyret

Efter at dette havde varet 4-5 
år frem til 1974, hvor famili-
en i ferier havde kørt rundt i 
landet, bl.a. besøgt beduiner 
i ørknen, blev Erik syg. Han 
blev ramt af lungecancer, 

som udviklede sig hurtigt og 
trods hurtig hjemrejse og be-
handling, døde han. Nu stod 
Kirsten og 14 årige Steffen 
med et hjem i Karthago i Tu-
nesien, men uden mand og 
far. Steffen var på vej til at 
afslutte sin skole (svarende 
til realeksamen), og Kirsten 
resonerede, at det var bedst 
for ham at gøre skolegangen 
færdig, inden de for alvor 
flyttede tilbage til det lille 
hus på Ryet. Sådan blev det 
og Steffen fik derefter et år 
i realskolen i Assens for at 
komme ind i det danske sy-
stem, før han fortsatte på 
Vestfyns Gymnasium. 

en sidste flytning og hjem 
igen

Efter en tid blev Kirsten 
dagplejemor, hvilket hun 
beskæftigede sig med i et 
par år, hvorefter hun flyttede 
til Århus og arbejdede der i 
10 år i en børnehave, hvil-
ket hun var meget glad for 
og det var gensidigt. I 1990 
var det så alvor. Nu flyttede 
hun ind på Ryet igen og har 
boet der siden. Selvom det er 
blevet værre med hofter og 
knæ, passer hun selv sit hyg-
gelige hjem og, med hjælp af 
flinke naboer, sin have. Hun 
nyder at sætte sig ud på bæn-
ken med udsigt til solned-
gangen over Maden og lader 
ofte tankerne gå tilbage til 
de eventyrlige år i Tunesien. 
De bedste i mit liv, slutter 
Kirsten
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Kører varetur til Helnæs 
hver tirsdag og fredag formiddag
Bestil varer dagen før på tlf. 64 71 22 48

Assens

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

forsendelse

ring til ulla dreisler
tlf. 64 77 13 72

Præstegårdene i dreslette, 
søllested og Helnæs, der alle 
er privatejede, er i familie 
med hinanden

ArKiteKtur
Af Erik Grove 

Ved kommunesammenlæg-
ningen den 1, januar 2007 
kom tre fornemme præste-
palæer med en forbunden 
historie også i samme kom-
mune. Alle er nu i privat eje. 
Det drejer sig om Dreslette 
Præstegård fra 1840, Søl-

lested Præstegård fra 1847 
og Helnæs Præstegård fra 
1859.
Inspirationen kom oprin-
delig fra Hagenskov. Det 
var provst P. V. Seidelin fra 
Dreslette, der satte gang i 
sagerne.

Bispesæde

Den gamle præstegård i Dre-
slette havde engang titel af 
bispesæde, men det var nok 
mere af navn end af gavn. 
Biskop var en ærestitel som 
provst P. V. Seidelin fik da 

tre præstepalæer i 
samme kommune

han havde 50 års jubilæum 
som præst. Huset kunne med 
hensyn til elegance sagtens 
leve op til den fornemme ti-
tel, da det var en slags mini-
Hagenskov. Hagenskov, eller 
Frederiksgave var i 1800-
årene i kongens eje, og pa-
stor P. V. Seidelin havde, for-
uden sit embede som præst i 
Dreslette, opgaven som hus-
lærer for kong Chr. VIII’s 
børn. Seidelin blev på grund 
af sin dygtighed udnævnt til 
provst, og så mente han ikke 
længere at bindingsværks-
præstegården var tilstræk-
kelig, hvorfor han tegnede 
og fik opført et nyt palæ ved 
siden af den oprindelige præ-
stegård. P. V. Seidelin kunne 

mere end sit Fader Vor, så 
han tegnede et pragthus, og 
der er ikke tvivl om, at Ha-
genskov, hvor han havde sin 
gang, var forbilledet for den 
nye præstebolig,

Helnæs kom med

Da Laurits Frants Salomon 
Joachim Lange i 1859 i en 
alder af 45 år blev kaldet til 
præst i Helnæs var præste-
gården lille og i en elendig 
forfatning.
Pastor Lange, der kom fra 
den fynske godsejerfamilie 
Lange, var bedre vant, så 
han købte den lille præste-
gård af den tidligere præst, 
og så indgik han den aftale 
med de kirkelige myndig-
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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.

heder, at han, mod selv at 
betale halvdelen af bygge-
omkostningerne, fik lov til 
at bestemme, hvorledes den 
nye præstegård skulle være. 
Det er forklaringen på, hvor-
for Helnæs gamle præstegård 
i dag fremstår som en stor og 
smuk klassicistisk bygning, 
nærmest som et palæ. Det er 
et yderst sjældent syn at se 
en så imponerende bygning 
i et lille landsbysamfund, og 
bygningen står i stærk kon-
trast til den mere beskedne 
landsbykirke, som blev opfør 
i Chr. IV’s tid i 1618. Begge 
husene er i dag ejet af ar-
kitekter, nemlig Otto Arp i 
Helnæs og Lars Nyland An-
dersen i Dreslette.

”Det er i øvrigt sjovt, at når 
man sammenligner vores 
hus fra 1840 med Helnæs 
gamle Præstegård fra 1860, 
så er der hos mig ikke tvivl 
om at den også er opført ef-
ter P.V. Seidelins tegninger, 
idet husene i høj grad ligner 
hinanden i mange detaljer” 
siger Lars Nyland Andersen, 
der købte Dreslette Præste-
gård i 1987, mens kunstne-
ren Arvid Arp Hansen købte 
Helnæs Præstegård så tidligt 
som i 1975.

som fader så søn

Det tredje præstepalæ, som 
de nuværende ejere, Stef-
fen Clarlund og Lise Fuhr 
overtog i 1996, er også holdt 
i palæstilen i eksteriøret, 
men huset indvendig ad-
skiller sig fra de to øvrige 
præstegårdes ruminddeling. 
Mon ikke også den gamle 
præstegård i landsbyen Søl-
lested har inspiration fra 
Dreslette. Det var nemlig 
pastor Iver Seidelin, der lod 
den første version af det 
eksisterende hus opføre i 
1847-48, og da han var søn 
af Dreslette-provsten, er det 
rimeligt at antage, at han har 
været påvirket af den præ-
stegård, som han voksede 
op i. Nok var Søllested præ-

stegård en smuk og værdig 
bygning da pastor Seidelin 
bygger det nye hovedhus, 
men der mangler alligevel 
noget, så i 1852 bevilgede 
stiftsmyndighed penge, så 
præstens bolig kunne ud-
vides med en havestue, en 
vinkælder og et duehus.  At 
præstegården var blevet en 
statelig bygning fremgår 
bl.a. af et provstesyn hvori 
det om bygningen hedder: 
”Den befandtes at være i en 
i det hele, velbygget, skøn 
beboelse for en honnet fa-

milie, en velindrettet gård, 
så at den bør anses for en 
af herredets bedste præste-
gårde.”

renovering

Alle tre præstepalæer har, 
med de nye ikke klerikale 
ejere, fået en renæssance. 
Husene er blevet gennem-
restaureret og står nu atter i 
fortidens glans,
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

vi skrev i HelnæsPosten nr. 5, 
2007 om sagen (med citat fra 
fyens stiftstidende) med det 
dårligt fungerende rensnings-
anlæg.

”Det har ikke fungeret lov-
ligt i seks år. Der tales om 
”langmodighed” fra amtets 
side, hvilket indikerer, at 
man i Assens gl. Kommune 
har ladet syv og ni været 
lige, indtil der blev stillet 
et krav fra amtet, man ikke 
kunne sidde overhørig! Dvs. 
går den, så går den. Og, si-
ger man, det fungerer endnu 
ikke! ”Spildevandet er nær-
mest grumset, når det pum-
pes ud i Helnæsbugten” op-
lyser driftsingeniør Jørgen 
Overgaard til Fyens Stiftsti-
dende.” 
Det blev senere meddelt, at 
man ville søge at få proble-
met løst inden sommerferien 
2007.
HelnæsPosten har fulgt sa-
gen op og har fået et svar fra 
driftsingeniør Jørgen Over-
gård, Assens Kommune, der 
lyder: 

rensningsanlægget  
virker igen – problemet:  
en doseringsfejl

” Assens kommunale Kloak-
forsyning kan oplyse, at pro-
blemet med rensningen af 
spildevandet på Helnæs ren-
seanlæg er opklaret. Det vi-
ste sig mod al forventning at 
være et kemikaliedoserings-
problem i f. m. fosforfjer-
nelse. Det er nu bragt i orden 
og analyserne af afløbet fra 
renseanlægget overholder nu 
gældende kravværdier”.
Det lyder naturligvis betryg-
gende, at der nu er orden på 
sagerne og at der ikke længe-
re lukkes for meget fosfor ud 
i bugten. På den anden side 
er svaret i meget høj grad et 
udtryk for at nogle har svig-
tet. Det kan ikke være rig-
tigt, at man i 6-7 år har haft 
et problem, der åbenbart har 
kunnet løses ved at man har 
doseret kemikalierne rigtigt. 
Hvis det er rigtigt, er der 
grund til at sige, at Assens 
Kommune i disse mange år 
har været aldeles, uansvarlig 
inkompetent i sin drift af det 
rensningsanlæg. 

pd 

i kavalkaden over udvalgte 
gæster i Helnæs Kultur- og 
Musikforenings ti års  
– jubilæumsprogram, var 
turen kommet til operasan-
ger jesper Buhl og Hanne 
Bramsen. 

oPerA
Af Poul Dreisler 

To kunstnere, som gennem 
de ti år har været engage-
ret i alt fire gange – og hver 
gang med god respons fra 
foreningens store og trofaste 
tilhørerkreds. Således også 
lørdag den 7. juli, hvor Præ-
stegårdens Galleri og ”kon-
certsal” var pyntet op med 

hvide duge og yndige, far-
verige grøftekantsbuketter 
på bordene. Alle pladser var 
optaget og publikum havde 
forsynet sig med kaffe eller 
et glas vin. Betingelserne for 
en god aften var etableret. I 
sin velkomst og præsenta-
tion gjorde aftenens vært-
inde, Britta Schall Holberg, 
opmærksom på, at Jesper 
Buhl siden sidste besøg var 
blevet udnævnt til chef for 
Den Fynske Opera, der har 
til huse i Teaterhuset på Fi-
losofgangen i Odense. Afte-
nen bød på mange prøver på 
Jesper Buhl ś og hans kone 
og akkompagnatør, Hanne 
Bramsen ś, store repertoire. 

en aften i operaens verden
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Før pausen et varieret ud-
valg af kendte og ukendte 
sange og uddrag af operaer. 
Jesper Buhl annoncerede 
selv numrene og gav korte 
indføringer til sangene. Til 
indledning afslørede han, 
at han allerede nu er i gang 
med at tænke over, hvorle-
des Den Fynske Opera kan 

hædre Carl Nielsen på hans 
150 års fødselsdag i 2015. 
Efter sange af bl.a. Heise og 
Drachmann og Leporellos 
berømte ”Listearie” fra ope-
raen ”Don Juan” et udstyrs-
stykke, der bl.a. omfattede 
den lange navneliste, som 
Don Juans tjener fører over 
hans herres erobringer – i alt 
2011 er optegnet deri. Før-
ste del sluttede Jesper Buhl 
af med at opføre uddrag af 
Finn Høffdings opera fra 
1927 ”Kejserens nye klæ-
der”, hvor han på dramatisk 
vis synger og spiller alle rol-
lerne i de udvalgte scener. 

efter pausen – giro 413

Den vigtige pause i koncer-
ten benyttes til at tale med 
bekendte og fouragere til 
næste halvdel af aftenen, 
som Jesper Buhl annoncerer 
som hans Giro 413 program. 
Et populært repertoire, som 
indledes med en sang af ”vor 
egen” Chr. Danning: ”Røde 
roser”. Derefter en række sla-
gere fra dengang vor mor var 
dreng, inklusive Elvis Pre-
sley, Frank Sinatra og Tom 
Jones. Så en operaparodi, 
der atter med stor dramatisk 
effekt gennemspilles med 
såvel sopranens, tenorens, 
barytonens parodierede ka-

rakterer i stykket, der rum-
mer både elskov, skovsø og 
Schwarzwalds Bjerge. Eks-
tranummeret var ”Det skøn-
neste jeg ved” fra ”Sommer 
i Tyrol”. 
En varieret aften, hvor Jes-
per Buhl og Hanne Bramsen 
demonstrerede deres talent 
og mangfoldighed i udtryks-
former. De gjorde deres ar-
bejde godt og professionelt 
og havde publikum med. 
Med plads til udfoldelse af 
sit dramatiske talent og en 
god akustik gjorde aftenens 
gæster den gamle hestestald 
til operahus for en aften, og 
dermed ville nogle måske 

have foretrukket at arrangø-
rerne havde bedt om en hel 
operaaften – det havde der 
også været et lydhørt publi-
kum til. 

Aflysning  
– første uheld i ti år 

Desværre ramte et kedeligt 
uheld denne ti-årskavalkade. 
Den 21. juli, måtte forenin-
gen aflyse ”det var en lørdag 
aften”, idet gæsten Jorge 
Degas kort forinden havde 
meddelt, at han været uhel-
dig at brække sin arm. For 
en guitarspiller er det en al-
vorlig arbejdsskade.

pd

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!

en aften i operaens verden



16  HELNÆSPOSTEN    AUGUST 2007

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

fremtiden på Helnæs
Formanden for Lokal Akti-
onsgruppe (L.A.G.) Assens, 
skriver i sit kandidatur, som 
bestyrelsesmedlem/formand 
for LAG, før sit valg følgende: 
”Assens kommune har et utal 
af turistattraktioner, måske den 
kommune på Fyn der har flest, 
det er et aktiv for kommunen 
som jeg mener, skal markeds-
føres i meget højere grad end 
det er sket til dato – turistat-
traktioner skal “sælges”.”           
Og han har sendt følgende 
beskrivelse, af mulige ind-
sats områder, i den lokale ud-
viklingsstrategi for at skaffe 
flere arbejdspladser i land-
distrikterne i Assens kom-
mune, til Hans Chr. Smidts 
fødevareministerium.

1. Fastholdelse og udvik-
ling af eksisterende mindre 
og mellemstore virksomhe-
der…etc.
2. Oplevelser og turisme sy-
nes at være naturlige indsats-
områder, særligt i den syd-
lige del af kommunen hvor 
adgang til natur og strand er 
umiddelbare…etc.
3. Fødevareproduktion og 
ikke mindst direkte afsæt-
ningskanaler gennem gård-
butikker og lignende direkte 
afsætningsled…etc.
4. Udvikling af nye mulighe-
der indenfor kunst og landdi-
strikterne i samspil. Her kan 
tages udgangspunkt i et eksi-
sterende miljø på Helnæs.

Da Helnæs er den sydligste 
del af kommunen, er der altså 
ifølge oven- og nedenstående 
mange mennesker og interes-
segrupper, der kappes om at 
bestemme hvad Helnæs skal 
bruges til, men en af Hans 
Chr. Smiths ønsker er, at det 
skal ske i samarbejde med 
lokalbefolkningen. Og også 
kommunen har ved opret-
telsen af sit landdistriktsråd 
dette ønske.  Så derfor er det 
vigtigt at beboernes ønsker 
og behov bliver klarlagt for 
politikerne, af beboerne selv.

Feriehusudlejernes Brance-
forening forsøger at få større 
succes ved at indføre et nyt 
naturmærke for den del af 
deres huse der ligger i nær-
heden af hvad Skov- og Na-
turstyrelsen kalder naturper-
ler. Og det vil derfor være 
en succes for dem, at få så 
mange huse i nærheden af 
skov og strand til turistud-
lejning som muligt. Og re-
gionsrådsmedlem Carsten 
Abild skriver 23/7 begejstret 
om L.A.G.s forslag om mere 
turisme og ferieboliger i le-
dige bygninger, ferieboliger 
der ofte ligger naturskønt 
ved skov og strand til turist 
udlejning. Erhvervs- og in-
dustriminister Bendt Bendt-
sen har afsat 412.000.000,00 
kr. til at reklamere efter flere 
turister og udtaler: ”Der er 
ingen tvivl om at vi kan få 
masser af nye ”kunder”, hvis 
vi videreudvikler turismein-
dustrien. Og her skal naturen 
have en mere central rolle.”
Det er til at forstå, at f.eks. 
Langelænderne er glade for en 
sådan udvikling, for det giver 
højere huspriser når investorer 
vil købe huse til turistformål, 
og det betyder at flere kan få 
solgt deres huse og komme fra 
øen uden alt for stor gæld. Men 
det problem, med ledige og 
usælgelige huse, har vi jo ikke 
her på Helnæs. Og for beboer-
foreningen må det være en op-
gave at bevare så mange huse 
som muligt som helårsbebo-
else! Når der, i tråd med mi-
nisteren og regionen, meldes 
så klart ud af L.A.G., at den 
sydlige del af kommunen skal 
markedsføres, som turistom-
råde, i langt højere grad end 
hidtil så må det være det rigti-
ge, at beboerne hurtigst muligt 
melder tilbage, om vi er enige.                                                                                              
For jeg tror det var ærligt 
ment, da kommunens udvik-
lingsråd var herude og sagde, 
at de gerne ville høre vores og 
mening og ønsker.         

Jørgen Jørgensen, 
Abkjeldsgaard

læserBrev

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

En forhenværende Helnæs-
bo, Karl Otto Jørgensen, 
er død sidst i august, 88 år 
gammel.

Karl Otto har boet forskelli-
ge steder på Helnæs. Han var 
søn af Kirstine og Salomon 
Jørgensen.

Under krigen boede familien 
i Baronessehuset, Gammel-
have. (Nu Tauberts). Senere 
flyttede familien til ejen-
dommen Bøgeskovsvej 11. 
(Nu sommerhus). Sidste bo-
sted på Helnæs var ”Brand-
kærhuset”, Helnæs Byvej 76. 

nekrolog
Her boede Karl Otto alene i 
mange år og fulgte interes-
seret med i, hvad der skete 
rundt omkring. Mens han 
kunne, var han en flittig kir-
kegænger. Han var altid tak-
nemmelig for et besøg. Karl 
Otto passede selv sit hus og 
holdt det i fin stand. Han var 
meget ivrig efter at bo i en af 
de nye ældreboliger, men de 
nåede desværre ikke at blive 
færdige, så han boede de sid-
ste år på Granly i Assens. 
Der fulgte han stadig med i, 
hvad der skete på Helnæs.

ah

gAlleri Helnæs
Gl. Præstegaard

Moderne nutidskunst

Åbent lørdag-søndag  
kl. 12.00-17.00 
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små historier:
En farmor er rar. Hun bryder 
sig ikke om femogtyveører 
og andre småpenge. Hun er 
glad for at give os dem.
Bobby Marston

Bedstemødre har altid noget 
i baghånden – bolsjer for ek-
sempel.
Gemma Commings 10 år 

En bedstemor er en ældre 
dame som ser folk gå forbi 
og som håber på at få besøg.
Simon Martindale,10 år 

Min oldefar plejer at købe 
slik til mig, men han spiser 
det altid selv.
Jay Coquillon 11 år

Alle hendes sko er umoderne 
– men hendes gamle under-
tøj er lige i øjet.
Sandra Fowler 9½ år

vindere af billetter 
til tobaksgården
Tegningen i sidste nummer 
af H P var tegnet af Emma 
Nissen. Det var der ingen, 
der gættede, så gevinsten 
i Tobaksgården går denne 
gang til de to, der skrev om 
Skt. Hans: Karina og Maria. 
Til lykke!

Billedet af vikingeskibet er farvelagt af Laura Nissen, 
Stævnevej 26. 6 år

Redaktion: Anne Hansen

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

Assens 
Vinduespolering

v/EbbeVesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

Assens Trælast

Sdr. Ringvej 25 · tlf. 6471 3600
www.stark.dk/assens
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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 August foreningerRubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009 

Gudstjenester
5. august kl. 9.00
12. august kl. 17.00
19. august kl. 11.00
26. august kl. 9.30
2. september kl. 9.30

Menighedsråds udflugt
Tirsdag den 4. september.
Rundvisning på Engelsholm 
Højskole.
Nørup kirke, Frokost, Rand-
bøldal, Robert Jacobsens 
skulpturperk og Vikinge-
broen i Ravning.
Afgang fra Helnæs kl.9.00 
– Hjemkomst kl.ca.18.00
Opsamling ved Helnæs gl. 
Brugs.
Tilmelding til menighedsrå-
det Bodil Storm 6477 1397

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

Helnæs Kultur- og  
Musikforening
Lørdag den 18. august kl. 
20.00
Cada vez Mas – tangomu-
sik.
CADA VEZ  MAS 
betyder”mere hver gang” og 
det erlige, hvad denne aften 
byder på.
Lørdag den 1. september kl. 
20.00
En aften med Povl Dissing 
og Benny Andersen.

Galleri Helnæs
Gl. Præstegård
Længsel mod syden.
Gunnar K. Hansen
Og Birgitte Tholacius
Åbningstider:
Lørdag og Søndag kl. 12.00 
– 17.00 

Menighedsrådsmøde
29. august kl. 19.30 i Borger-
huset.

Galleri den gl. Præstegård
Udstilling Alexander Thie-
me. Fernisering lørdag den 
25. august.

Beboerforeningen
Afholder Sommerfest på 
boldbanen den 18.august kl. 
10 - ?
Kl. 13 bliver der tag selv 
bord.
Pris: voksne 25 kr. børn u/15 
gratis.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding til Annelise, el-
ler i kassen ved forsamlings-
huset.
Senest den 10. august.

Jagtforeningen
Har du lyst til at prøve at 
skyde med jagtgevær?
Jagtforeningen afholder 
flugtskydning (skydning ef-
ter lerduer) kl. 18.30 fire tors-
dage i august. Torsdag den 
1. den 9.  og den 16. august 
afholdes skydningen på Ve-
stergård ved fyret, og tors-
dag den 23. august afholdes 
skydningen på ”Top-pen”. 
Igen i år er der skydeinstruk-
tør på banen, og interesse-
rede uden jagttegn er derfor 
også velkomne til at kigge 
forbi og prøve at skyde.

læs mere på tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

07 Ocean’s 13
11 Koncert og CD indspilning   
 med Niels Borup Band

11 Los Mosquitos (Samba i Assens)
14 Terabithia
21 Die Hard 4.0
25 Træf for klassiske motorcykler  
 og biler
28 Harry Potter og Phønixordenen

INDKALDELSE TIL 
BORGERMØDE 

Helnæs Forsamlingshus
Onsdag den 5. september 
kl. 19.30

LANDSBYPLAN – er 
det noget for os?
Arbejdet i borgergruppen 
er beskrevet således:
”Borgergruppen er åben 
for alle borgere, der ønsker 
at deltage i arbejdet med at 
styrke lokalsamfundene, 
såvel omkring bosætning, 
lokale arbejdspladser som 
et velfungerende socialt 
og kulturelt liv.”
Med venlig hilsen
Beboerforeningen
/Borgergruppen

Indkaldelsen omdelt med 
bladet

Helnæs 
Forsamlingshus 

afholder 

HØSTFEST
fredag 

den 14. september 
kl. 19.00

Invitationen omdelt 
med bladet. 

Husk tilmelding 
senest 1. september
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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
 
Havemand søges
Pensionist søges til hjælp i 
haven snarest. 
Henvendelse: 
Bente Munk Carlsen
Strandbakken 47
tlf. 63 73 70 73

Klintholm Honning
Helnæs Byvej 17 
Bjarne Grønbæk
Pris 35 k. pr. glas
Tlf. 64771735

Køb og salg annoncer op ta
ges gratis og skal være re dak
tionen i hænde senest 6 dage 
før den første i hver måned. 
Billeder kan medtages i et 
vist omfang.

12 UGER 16 UGER
fra oktober fra januar

HØJSKOLEN
FOR VOKSNE

KUNST
IDRÆT

FILOSOFI
PSYKOLOGI

Midt i Sydfyns enestående na-
tur kan du sammen med andre 
voksne styrke din viden og få ny 
inspiration!

Ring efter skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

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

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

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

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

Ældre grøn plyssofa med 
tilhørende 2 lænestole
Gives væk.
Henvendelse:
Helnæshus
Tlf. 64 77 13 70

»Kunstnerlejlighed« 
evt. med eget galleri udlejes 
på Gammelgård på 
Stævnevej 15, Helnæs.

Lejlighed med galleri  
4.700,- kr. ex. forbrug pr. 
mdr.

Lejlighed uden galleri 
3.300.- ex. forbrug pr. mdr.
 
Henvendelse på tlf. 
40 15 91 22 ell. 65 99 11 22

sønderby 
smede- og vvs

v/Karsten Andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Bryllup
Viet i Helnæs Kirke den 4. 
august 2007.
Eva Ellebæk og Henrik 
Stensgaard 

Kirsten Boe, Ryet 6, fylder 
80 år den 11. august 2007

Inge Bang, Ryet 4, fyldte 70 
år den 27. juli 2007.

Pia Skøtt, Helnæs Byvej 54
fylder 50 år den 27. august 
2007

Otto Arp, Stævnevej 7, fylder 
65 år den 26. august 2007

Annette Rasmussen
Lindhovedvej 5, fylder 60 år 
den 2. september
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www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

fra  
informations-
samfundet

Far zapper på TV og lille 
Gysse læser Helnæs-
Posten.
 
Om sommer og agurker 
– Far, hvad er agurketid?
– Det er, når journalisterne 
koger suppe på noget, de 
har skrevet før, lille Gysse.
– Far, hvad betyder koger 
suppe?
– Det ved du godt, lille 
Gysse. Det er det, vi også 
kalder ”kopier og sæt ind”.
 
Om historie og agurker
– Far, -Ja, lille Gysse. 
– Hvad hed Chr. VIII´s 
børn?
– Frederik, lille Gysse.
 
Om Jante og agurker
”Er du klar over, at vi ved 
noget om dig, som du ikke 
tror, vi ved?”

HP+

Helnæs Camping
– Fy�s ����r�i��t�

Helnæs Camping
Strandbakken 21
Helnæs
5631 Ebberup
Tlf. 6477 1339
info@helnaes-camping.dkww
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ÅBNINGSTIDER 
indtil 01/10 
i NærKøb-butikken 
med dagligvarer, 
friskbagt brød og lidt til 
den søde tand.

Hverdage: 
Morgen 7:30 til 10:00
Middag 12:00 til 13:00
Aften 17:00 til 19:00

Weekend samt helligdage: 
Morgen 7:30 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!

Det var ikke rock i synago-
gen, men jazz i præstegår-
den, da en af sommerens var-
meste aftner var programsat 
til jazzor-kestret Spinning 
Wheel traditionen tro gav 
koncert i husets gårdhave.
Orkestret præsenterede et 
nyt medlem, nemlig den 
unge Anna Zolotaryova, der 
har fået sin musikalske ud-
dannelse i Moskva.
Første afdeling var et musi-
kalsk causeri over en række 
af jazzens store sangerinder, 
mens anden afdeling gav 
mulighed for en svingom i 
gårdhaven.

eg

jazz i præstegården


