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Sommerfest på 
Helnæs
– Side 6

Helnæs – bussen 
med bedre 
dækning – Side 14 

Miljøet pÅ Helnæs
Af Poul Dreisler 

Onsdag den 15. august var 
der møde på Helnæs. Natur-
klagenævnet, var på besøg i 
anledning af, at Danmarks 
Naturfredningsforening (DN) 
havde påklaget Frednings-

nævnets afgørelse om at 
stoppe for fredningssagen 
for Helnæs Made. Et sådant 
møde er temmelig omfatten-
de, idet alle berørte interes-
ser deltager. Ca. 25 personer 
var samlet, først til besigtel-
se på Maden og dernæst til 
møde på kroen. Naturklage-

nævnet, der er sammensat af 
politikere og embedsmænd 
udgør ca. halvdelen (10-11 
personer). Andre er de, der 
ejer jorden og skal forvalte 
området, dvs. private lods-
ejere og staten, her Skov- og 

en sag om fredning af Maden 
startede i 1991 og er ikke 
afsluttet. i mellemtiden er 
meget forandret på Maden. 
Både for dyre- og plantelivet. 
Hvem har ansvaret? og hvad 
skal der til for at bevare det, 
man ønsker at bevare for 
eftertiden? fortsættes på side 4-5

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!

Maden  
– et enestående landskab  
– varer det ved?
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indhold
naturen på Helnæs
Helnæs har en enestående natur. Men hvordan står det til? Har 
statens overtagelse af Maden været en fiasko? Læs om udviklin-
gen på forsiden og på side 4 og 5

sommerfesten
Det var sommer den dag beboerforeningens sommerfest blev af-
holdt med mange børn og voksne. Læs om højdepunkterne side 6 

velkomst
Vor velkomstskribent er tilbage med præsentationer af nye Hel-
næsboere, se side 7

Brev til tdC
Føljetonen om bredbånd og TDC fortsætter. Læs den grotesk, mor-
somme historie side 8 og 9

Argentinsk tango
Atter en fornøjelig aften i en afslappet og hjemmevant stil. Læs om 
glæden som mange udtrykker ved musik i den gamle hestestald i 
præstegården. side 10 og 11

Maleri eller hvad – udstilling?
Artiklen forsøger at opklare hvad Alexander Thieme, har ment med 
den noget anderledes udstilling, der er Galleri HGP´s nyhed p.t. 
Læs selv – eller bedre – se den selv, med start på side 12 og 13

petangue
Vor medarbejder har lusket rundt og afluret finesser og begreber 
ved petanque – spillet. Han vil sikkert selv være med næste år. 
læs side 13

Helnæs – bussen
Har vi afgange nok? Er den offentlige transport tilstrækkelig for 
ældre og børn? Det diskuteres på side 14 

nye bog fra Helnæs
En boganmeldelse fortæller om øens gudelige fortid og om mari-
time arkæologi. læs side 14

Andersen og dissing på Helnæs
En helt igennem fantastisk oplevelse. Rekordstort publikum og to 
”ældre herrer” med et kendt og elsket repertoire. Det er noget 
særligt at være tæt på. Læs den begejstrede anmeldelse 
side 16 og 17

Og så alt det andet
Se fødselsdagsportræt, børnesiden, alt det korte nye, annoncer og 
læs om alt det, der sker i september på Helnæs. 
Og mange andre korte nyheder samt “ For børn”, køb og salg, 
HP+ o.m.a der sker i september på Helnæs. 

leder
Borgermøde
Borgermødet onsdag den 5. september kan behandle spørgs-
mål som: Er der noget, der kan gøres bedre? Er der ønsker 
og krav til myndighederne? Har vi for lidt offentlig trans-
port, bredbånd eller bliver naturen tilstrækkeligt beskyttet, 
har vore samlingssteder ordentlige faciliteter, eller synes vi, 
der bør gøres noget ved biltrafikken gennem byen. Sådanne 
store og små emner, kan tages op.

Det kunne også drøftes, hvordan man ser på fremtiden. Hvor-
dan vil erhvervene, især landbruget udvikle sig? Hvor mange 
og hvor store bliver de? Hvad producerer de? Med hvilke kon-
sekvenser for natur og samfund? Vil der være lokale arvtagere 
til gårdene eller vil storlandbrug ”oppe fra landet” overtage 
jorden uden bosættelse? Hvad med bosætning og turisme? 
Skal et landdistrikt være et område, der er på niveau med 
byen, når det drejer sig om basale livsvilkår? Det er alt dette 
politikerne beder beboere diskutere gennem borgergrupper og 
lokale aktions grupper eller lignende og melde tilbage om. 

Vi må komme med forslag til løsninger på busdriften, vi må 
presse på for at få bedre vilkår på bredbåndsområdet, vi må 
tage vare på naturen, og alle de mange andre ting. Vi må 
opstille visioner for fremtiden. Et borgermøde bør være et 
forum, hvor man i fællesskab formulerer konstruktive løs-
ninger og ikke mindst påtager sig et fælles ansvar for at æn-
dre på tingenes tilstand. Med andre ord, vi skal stille krav, 
men vi skal også spørge os selv, om der ikke er noget, vi selv 
kan gøre. Både i fællesskab og individuelt. Borgergrupper 
bør være et sted for nytænkning, opfordring til initiativ og 
handling, med det ene formål, at gøre Helnæs til et endnu 
bedre landdistrikt at bo og leve i - for alle.  

pd

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

Kære læsere, abonnenter og annoncører
HelnæsPosten er planlagt til at udkomme den første 
tirsdag i hver måned. Af mange årsager, kan det af 
og til knibe med at holde denne plan. Årsagerne kan 
være mangfoldige. Redaktionen bestræber sig på at 
gøre sit bedste for det stadig stigende antal læsere. Vi 
beder alle væbne sig med tålmodighed. Bladet skal ud 
– og det kommer det.

red.
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pAstorens KluMMe Anders lundbeck rasmussen

den skudsikre vest

Tankegangen bag det udsagn, må være den, at vi mennesker 
indimellem er vores egen værste fjende. Det gælder i det små, 
når vi gør livet surt for os selv med alle mulige selvbebrejdelser. 
Men også i det store, for menneskehedens største fjende har vel 
altid været menneskeheden selv. Vi mennesker rummer ikke 
bare lys, men også mørke. Et mørke som indefra kan formørke 
det udadvendte blik, så vi mister åbenheden i forhold til vore 
medmennesker og glæden ved rigdommen i verden omkring 
os. Martin Luther talte om noget lignende, når han beskrev 
synd, som det at være `indkroget i sig selv̀ . En `indkrogethed` 
som kun kan lukkes op udefra, af et ord, af en anden.

I dag er det synspunkt blevet umoderne; at mennesket skulde 
være en synder. Og det er også umoderne, at tro, at der findes 
en sandhed uden for os selv, en sandhed som kan lukke os op 
udefra; at sandheden er i mødet med `den andeǹ  eller `det 
andet̀ . I dag opfattes sandhed ofte som noget, der findes inde 
i en selv, så man blot skal mærke efter, hvad der er sandt og 
rigtigt for mig. Sandheden må hver enkelt selv finde dybt 
inde i kernen af ens egen helt unikke personlighed.

Det forudsætter et andet menneskesyn end det vi møder i 
den kristne tro. For hér rummer et menneskes indre både lys 
og mørke i kamp med hinanden og derfor kan et menneske 
ikke finde sandheden om sig selv ved at grave dybt i sit eget 
indre. Det må i stedet gå en omvej over den anden eller det 
andet, for at komme til sig selv. Det kan ske i mødet med et 
andet menneske, eller det kan ske ved at spejle sig i de fortæl-
linger om at være menneske, som har formet os og den kultur 
og det samfund, som vi er en del af. De største af de fortæl-
linger har vi i biblen. Det er dem vi hører, når vi samles til 
gudstjeneste for at lytte til Guds krav og Guds løfter, og for 
at se menneskelivet i evangeliets lys. I lyset af en barmhjer-
tighed, der dækker al mørket og skyggerne. Så er det også 
lettere se sine egne skyggesider i øjnene. Når de samtidig ses 
i lyset fra Kristus. 

“Hvad hjælper den skudsikre 
vest, når døden kommer fra 
hjertet?” Skrev en dansk 
digter engang (Jacob Holst i 
Amerikanske billeder)

læserBrev

vederlag for arbejde med 
forsamlingshuset
Da jeg har erfaret, at der 
kræves vederlag for frivil-
ligt arbejde i forbindelse 
med tegning og ansøgning 
af tilskud til forsamlingshu-
set, vil jeg gerne spørge om 
Deres mening. 

1) Når man på generalfor-
 samlingen tilbyder at 
 hjælpe bestyrelsen kan 
 man så tillade sig at 
 kræve vederlag?
2) Kan andre end bestyrelsen 
 og generalforsamlingen 
 bestille arbejder, f.eks. et 
 arbejdsudvalg?
3) Skal alle der udfører fri-
 villigt arbejde have 
 vederlag eller kun særlige  
 personer (samfunds-
 støtter)?
4) Bør man ikke oplyse på 
 generalforsamlingen at 
 man kræver løn for ens 
 arbejde så der ikke kan 
 opstå tvivl om ens hen
 sigter til at hjælpe sit eget 
 lokalsamfund?

Kaj Nielsen,
Strandbakken 5

Kære Kaj nielsen
Godt du stiller dine spørgs-
mål åbent og direkte, så det 
ikke bliver ”sladderen” der 
besvarer dem.

Jeg har hjulpet bestyrelsen 
af Helnæs Forsamlingshus 
med at udarbejde et skitse-
forslag, der kunne danne 
grundlag for ansøgningen af 

fondsmidler til renovering 
og restaurering af Forsam-
lingshuset. Herfor har jeg 
naturligvis ikke krævet no-
gen form for honorar.

I det øjeblik renoveringen 
skulle udvikle sig til en 
egentlig byggesag med der-
til hørende detailtegninger, 
beregninger og byggetilsyn, 
ville det være naturligt, at jeg 
blev honoreret ligesom f.eks. 
det firma, der skal lægge nyt 
tag vel også ville påregne ar-
bejdsløn. 

Såfremt ombygningen af 
forsamlingshuset ikke anses 
som en decideret byggesag 
og bestyrelsen med frivil-
lig arbejdskraft kan efter-
leve at udføre det skitsefor-
slag, der ligger til grund for 
fondtsmiddelbeløbet, er der i 
princippet ikke brug for min 
hjælp længere. 

Du har fuldstændig ret i, 
at disse oplysninger burde 
være oplyst ved generalfor-
samlingen.

Med venlig hilsen
Otto Arp

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

forsendelse

ring til ulla dreisler
tlf. 64 77 13 72

sønderby 
smede- og vvs

v/Karsten Andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25
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Naturstyrelsen (SNS), der 
hører under Miljøministeriet, 
og almene legitime interesser, 
repræsenteret ved Danmarks 
Naturfredningsforening. Na-
turklagenævnet er den over-
ordnede instans, der vurderer 
sager, der først er afgjort af 
det lokale Fredningsnævn og 
derpå påklaget. Det interes-
sante er, at Staten gennem sit 
ejerskab af beskyttede områ-
der selv skal overholde de be-
stemmelser, som enhver ejer 
(landmænd) skal overholde 
og samtidig føre tilsyn med, 
at det gøres godt nok jf. lov-
givningen. Selvom meget er 
sket, mener DN ikke det er 
godt nok, hvorfor man fortsat 
ønsker en fredning gennem-
ført. I sidste ende handler det 
om penge. Miljøbeskyttelse 
er dyr. Naturligvis afhængigt 
af den målestok, der anlæg-

ges, hvis der findes en sådan 
målestok overhovedet. 

forhistorien

Danmarks Naturfrednings-
forening har siden 1991 øn-
sket hele Maden fredet for 
dermed at kunne bevare et 
helt særegent naturområde 
med meget sjældne og true-
de planter og mange fuglear-
ter. Fyns Amt rejste sammen 
med DN en fredningssag 
i 1992 vedrørende Helnæs 
Made med de mål:

· At skabe varig sikring mod 
 yderligere tilbagegang af 
 de landskabelige, botani
 ske, ornitologiske og øvri-
 ge natur historiske værdier.

· At sikre mulighed for at 
 kunne genoprette græs-
 arealer, eventuelt gennem 
 statslige opkøb, mageskifte 
 eller jordfordeling

· At give mulighed for, at 
 der på langt sigt kan ske 
 naturgenopretning og pleje 
 efter en samlet plan, bl.a. 
 gennem hævning af vand
 standen.

Siden sagen blev rejst har 
man gennemført en jord-
fordeling ved mageskifter 
med staten (SNS) som mel-
lemmand. Dvs. staten købte 
landbrugsjord på Helnæs og 
byttede den med arealer på 
Maden og købte også direkte 
jord på Maden. Disse hand-
ler angik ca. 185 ha ud af de 
285 ha, der udgør hele Ma-
den. Dvs. staten blev ejer af 
65% af arealet. Andre 20 ha 
er der indgået frivillige afta-
ler om og 36 ha er underka-
stet Naturbeskyttelseslovens 
§3 –  bestemmelser. Tilbage 
er 42 ha eller 15% af det 
samlede areal, som dyrkes 
frit, dvs. alm. landbrugsjord. 
I 1998 meddelte Amtet, at 
man ikke længere mente, der 
var grundlag for fredning, 
idet man havde opnået det 
mulige ved frivillige aftaler 
og mageskifter og i 2005 
gentog såvel amt som SNS 
at man ønskede fredningssa-
gen stoppet, idet man mente, 
at fredningen kun ville have 
betydning for de nævnte 42 
ha landbrugsjord. Man mente 
tillige, at det ville blive me-
get dyrt at skulle mageskifte 
dette areal, idet der sjældent 
er jord til salg på Helnæs.  
Fredningsnævnet besluttede, 
imod DN ś ønske, at stoppe 
fredningssagen i september 
2006. Det er denne kendelse, 
der er indklaget af DN til 
Naturklagenævnet.

det handler dog om naturen

Alle er enige om, at Maden 
er et usædvanligt naturom-
råde, som dog ikke er mere 
naturligt natur, end at det er 
skabt af de Helnæs-bønder, 
der siden 1785 har indvundet 
de aktuelle 285 ha jord til 
brug for dyrkning og græs-
ningsarealer for hus dyr. I ti-
den siden da, er der opstået 
et område med sjældne plan-
ter og mange fuglearter. Som 

de fleste steder i Danmark er 
narturindholdet afhængig af 
høslet eller græsning, og det 
ville bliver ødelagt ved op-
dyrkning og tilgroning. Net-
op samme år som frednings-
sagen startede, gen nemførtes 
EU-bestemmelser, senere 
kaldet Natura 2000, som 
skal søge at bevare de mest 
værdifulde naturområder i 
Europa. Disse områder kan 
enten være habitatområder, 
dvs. levesteder for særlige 
sjældne planter og dyr og 
fuglebeskyttelsessteder. I 
Danmark er ca. 16.000 km2 
underlagt disse bestemmel-
ser, dog kun ca. 3500 km2 på 
landjord, resten er havom-
råder. Maden med sin 285 
ha er et sådant habitat, nu 
underlagt bestemmelserne 
i Natura 2000. Den mest 
sjældne plante på Maden, 
mygblomst, er en såkaldt 
rødlistet plante i hele Euro-
pa, dvs. meget truet. Den er 
5-15 cm høj. Denne blomst 
er også anledningen til at 
Maden blev udpeget som ha-
bitatsområde. Desuden har, 
planten eng-ensian, været at 
finde på Maden. Den er en 
“national ansvarsart” dvs. 
Danmark huser mindst 20% 
af jordens samlede bestand 
og har derfor et særligt ansvar 
for at bevare den. Myg-blomst 
findes nu kun på et privatejet 

fortsat fra forsiden
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område og er helt forsvundet 
fra Statens. Eng-ensian er helt 
forsvundet fra Maden.

stridens kerne  
– set med dn’s briller

Danmarks Naturfrednings-
forening bl.a. dens. Assens 
komite (tidl. Øksnebjerg) har 
gennem mange år forfægtet 
det standpunkt, at det, der 
er sket af frivillighedens vej 
ikke har været godt nok, vur-
deret på naturens præmis-
ser. Man mener ikke at 65% 
ejerskab er tilstrækkeligt og 
man har konstateret, at der er 
sket en tilbagegang for netop 
de arter, man ville beskytte 
med en fredning. Medlem 
af lokalkomiteen Toni Re-
ese Næsborg, Jordløse, som 
HelnæsPosten har talt med, 
mener således, at Skov- og 
Naturstyrelsens forvaltning 
af området har forværret 
tilstanden. Der har ikke 
gennem de mange år, staten 
har ejet området foreligget 
en plan for, hvad der skulle 
gøres for at opretholde til-
standen på mindst niveauet 
i 1993. Desuden mener DN, 
at de områder, der ikke ejes 
af staten, faktisk blokerer for 
en samlet forvaltning af om-
rådet. Van skelighederne ved 
at få dette område med i en 
helhed skyldes, at arealerne 
indgår som betingelser for 

antallet af dyr  i besætnin-
gerne på Helnæs, idet nogle 
af arealerne, de nævnte 
42 ha, direkte indgår som 
landbrugsjord hvorpå, der 
kan udbringes gylle. Ende-
lig mener DN også, at der 
blandt lodsejerne på Maden 
er utilfredshed med tingenes 
tilstand. Og hermed er vi 
tilbage ved spørgsmålet om 
statens ejerskab og samtidig 
kontrol med kvaliteten af 
driften. Der er brugt mange 
mill. kr til at erhverve om-
rådet og spørgsmålet er, om 
der er de nødvendige midler 
til rådighed til at holde den 
standard, lovgivningen og 
omstændighederne tilsiger. 

stridens kerne  
– set med lodsejerbriller

Striden står ikke blot mel-
lem DN og lodsejerne, som 
helhed, men også med den 
lodsejer, der er stedets stats-
lige repræsentant, Skov- og 
Naturstyrelsen, og så kravet 
til staten om at anvende lov-
givningens muligheder for 
at få det optimale ud af Ha-
bitatsområdet, som omfat-
ter Maden og Bobakkerne. 
En samtale med en lodsejer, 
Niels Ellebæk, giver det ind-
tryk, at der ingen problemer 
ville være, hvis staten ville 
fortsætte med at købe jord 
op og/eller mageskifte med 

ejerne på Maden (vedr. de 
42 ha.). Han mener, der har 
været jord at købe, men 
prisen har været for høj til, 
at der var penge til det. Li-
geledes er han klar over, at 
der er problemer med de 
sjældne planter og bevarel-
sen af dem. Metoden for 
bevarelsen er afgræsning, 
men planterne befinder sig i 
områder, der er meget våde, 
så dyrene ikke kan eller vil 
gå og græsse der, desuden er 
der et stort insekttryk, der 
ligeledes holder køerne væk. 
Spørgsmålet om det er vand-
standens højde, der er løs-
ningen, eller noget andet, er 
tilsyneladende svært at blive 
enige om. Niels Ellebæk me-
ner dog ikke, at lodsejerne 
som helhed er så utilfredse 
med SNS ś forvaltning, som 
DN giver udtryk for, men 
han erkender, der er nogle 
problemer, der skal løses. 

forventninger til fremtiden

Maden er et af 254 habi-
tatsområder i Danmark og 
dermed et såkaldt Natura 
2000 område og netop i år er 
Miljøministeriet påbegyndt 
en naturplanlægning i disse 
områder, hvor man også 
forsøger at inddrage offent-
ligheden. Det skal herunder 
bemærkes, at det nu er kom-
munerne, der har ansvaret 
for standarden, men det ser 
ud til efter tidsplanen at blive 
en langsommelig proces, der 
først vil være tilendebragt 
når endeligt vedtagne mål 
og planer er på plads i 2015. 
Og inden den tid kan det se 
skidt ud for Madens status 
af at være noget særligt. Der 
er måske ikke noget at sige 
til, at den lokale ansvarlige 
for området, skovrider Søren 
Strandgård, er hørt sige, at 
han ville foretrække det hele 
sat under vand igen.

Hvor er modsætningerne?

HelnæsPosten har tidligere 
givet plads til en indsigts-
fuld artikel om Helnæs og 
naturen, herunder også Ma-
den. Heri blev det nævnt, ”at 
forvaltningen af Maden gør 

den til et biologisk filter for 
de omgivende landbrugsvirk-
somheder.” og at ”Maden er 
et ustabilt biologisk system.” 
Spørgsmålet er, hvor er de 
egentlige modsætninger? Det 
kan se ud til, at der er uenig-
hed om de faktuelle forhold. 
Hvor skidt ser det ud? Det ty-
der også på, at det er svært at 
være miljømyndighed og ejer 
og forvalter, rent økonomisk 
(og moralsk), og endelig ser 
det ud til, at landbrugsdrift 
og naturinteresser står over-
for hinanden med økonomi 
som omdrejningspunkt. Hel-
næsPosten vil følge op på 
denne sag, både med flere 
oplysende artikler om na-
turen derude og naturligvis 
også, når Naturklagenævnet 
har afsagt sin kendelse. 

Kilder:
Tak til nævnte personer i artiklen 
for oplysninger.
www.skovognatur.dk
www.dn.dk/graphics/DN/DNs_
arbejde/danmarks_natur/ 
fremtidens_natur/pjece/ 
fremtidensnatur_Assens.pdf
HelnæsPosten 1. årgang nr. 7: 
Per Damsgaard-Sørensen:  
Trampestier eller traktorulykker.

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



6  HELNÆSPOSTEN    SeptemBer 2007

sommerfest med  
konkurrencer og buffet 

soMMer
af Anne Hansen 

Igen i år afholdt Helnæs Bebo-
erforening en dejlig sommer-
fest på sports-pladsen. Det 
var den 18. august. Forenin-
gens tradition med sommer-
aktiviteter  på sportspladsen 
begyndte ved foreningens 25 
års jubilæum i 2002. 
De senere år er arrangemen-
tet udvidet med spisning. 

En flot buffet, som Anne-
lise selvfølgelig havde lavet. 
Rigtig mange mennesker 
benyttede sig af det flotte 
traktement. Heldigvis var 
også flere af de nytilflyttede 
helnæsboere på banen, så 
der var lejlighed til at hilse 
på dem.  Der var ca. 100 
personer fordelt med 1 tre-
diedel børn og 2 tredie dele  
voksne.

for børn

Allerede fra kl. 10 var der 
gang i aktiviteterne.

De yngste deltagere morede 
sig med dartspil mod ballo-
ner. Hver ramt ballon gav en 
minislikpose i præmie.
Der kunne også kastes efter 
dåser. Der var maleri-kon-
kurrence for børn. Resultatet 
af kunsten kan ses på børne-
siden.

de voksnes leg

De voksne havde især gang 
i raflebægeret i teltet, hvor 
man kunne vinde isafkø-
lede læskende drikke, hvis 
terningernes øjne opnåede 

sommerfest på Helnæs
et af  tallene på Eriks pla-
de.
Der var gang i den ”ædle 
sport” petanque. 
Arne Østergård fordelte spil-
lerne og ledte spillets gang. 
Både øvede og nybegyndere 
kastede med kuglerne. Alle 5 
baner var i brug. Efter tredje 
runde var vinderne fun-
det. Det blev Charlotte Foss 
Madsen og Janus Storm, der 
løb med æren.

Kagekonkurrence

Efter bufetten var det tiden at 
kåre årets kage. To dommere 
afgjorde resultatet. Der var 
tæt løb mellem lækkerier-
ne. Charlottes chokoladeguf 
vandt foran Anettes flotte ly-
seblå fødselsdagslagkage og 
Marias lækre ølkage.
Aktiviteterne sluttede for-
nøjeligt med en gang rund-
boldspil, hvor både børn og 
voksne deltog.
Det var en rigtig flot dag, 
som beboerforeningen ar-
rangerede. Solen skinnede 
det meste af tiden og der var 
god stemning. 

ÅRETS Detailkæde mad med mere
mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58
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Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.

erik (64), Mie (62) og fie  
Andersen (ung labrador-
retriever) er netop flyttet 
på landet med gård og to 
islændere. ”

velKoMMen
Af Eigil Kristensen 

Landet” er måske lidt meget 
sagt, det er vel nærmest i 
byen, for familien Andersen 
har købt og er 15. juli flyttet 
ind i Grethe Skøtts tidligere 
ejendom på Bøgeskovvej. 

Mie fortæller, at de solgte 
huset i Jægerspris1/8-2006, 
hvorefter de har boet i cam-
pingvognen på nær en 3 
måneders periode, hvor bør-
nene ”fik besøg”. Parret har 
ledt efter hus på Fyn i et helt 
år, og nogle gode lokale ven-
ner har ofte ringet, men de 
gode huse blev hurtigt solgt. 
Men endelig var det der. Den 
lille gård i den lille by, og så 
oven i købet med lidt skov 
og mulighed for en lille he-
stefold ved selve huset. Erik 
fortæller, at de har kigget på 
”en million” huse, og så fik 
de det reneste, det pæneste 
og mest velholdte af dem 
alle, og det gælder selv for 
stalden.

Mie og Erik har været meget 
aktive og Mie har arbejdet 
som sygehjælper i 25 år, men 
dette slidsomme arbejde re-

sulterede desværre i en ar-
bejdsskade med ryggen og 
tidlig pension. En læge fore-
slog Mie at ride på Islændere 
for at styrke ryggen, og snart 
var både Mie og Erik solgt. 
De fik Islænderne og måtte 
så også bare have gården. 
Erik har prøvet mange for-
skellige job, spændende lige 
fra landmand, lastbilsmeka-
niker, jord&beton’er, grave-
mester og endelig som selv-
stændig anlægsgartner. Det 
der med gravemester måtte 
lige uddybes, og Erik beret-
ter at han bl.a har gravet TV-
byen ud! Pers landmandsjob 
var før Mies tid, og nu lugter 
det lidt af det igen. Og som 
Mie siger: Jeg har altid øn-
sket mig en landmand!

Mie og Erik har begge dan-
set folkedans, og Mie har 
endog undervist lidt i det, 
men nu er det mest hestene, 
der trækker (altså efter bør-
nene skynder Mie sig lige 
at indskyde). Og så glæder 
de sig til at opleve Helnæs, 
Helnæsboerne og være med 
i det sociale liv her på øen, 
og både Mie og Erik føler 
sig rigtig godt modtaget af 
naboerne, og de har en for-
nemmelse af allerede at have 
været her længe, selvom de 
faktisk kun har boet her en 
måneds tid. Velkommen.

erik, Mie og fie

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Aut. El-installatør
John Pedersen A/S
Damgade 28
5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14
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Kære tdC
Helnæs er et herligt sted at 
bo. Ja, faktisk er det kun den 
Temmelige Dårlige serviCe, 
som vi modtager fra TDC i 
form af utilstrækkelig dækn-
ing med bredbåndsforbind-
elser, der rigtigt tæller ned. 
I hvert fald for mig, som 
nogle dage arbejder hjem-
merfra og derfor har brug 
for en hurtig og billig bred-
båndsforbindelse. Lige nu 
er jeg en af dem, der fortsat 
kobles til nettet via telefo-
nen og min ISDN forbind-

else. Og det er rasende dyrt, 
når computeren er på nettet. 
Jeg kan altså ikke, som der 
annoceres med, smide mit 
modem i skraldevognen.

Sidste år i december, da 
jeg endnu engang havde 
fået en af de store regnin-
ger, besluttede jeg mig for 
om muligt at få bredbånd 
via TDC. Jeg havde jo fra 
andre på Helnæs hørt, hvor 
svært det var. Der var godt 
nok også et initiativ igang 
for at få Ø-Net til Helnæs, 

men hvornår ville det kunne 
etableres. Den 5. dec 2006 
sendte jeg derfor en elek-
tronisk bestilling af  bred-
båndsforbindelse (512/128 
Kbit/s) til TDC og fik straks 
en elektronisk bekræftelse 
med tak for ordren. Der-
efter skete der ingenting. 
Godt nyt, skidt nyt? Nå, jeg 
fik da i hvert fald ikke et af 
de sædvanlige afslag med 
henvisning til afstanden til 
centralen eller manglende 
kapacitet. så jeg ventede.
I løbet af foråret hørte jeg så, 
at der var indtil flere, bl. a. 
initiativtagere til Ø-nettet, 
der havde fået bredbånds-
forbindelse via TDC. Der 
skulle nu ikke være proble-
mer med at få bredbånd. Jeg 
lavede derfor midt i april 
endnu en elektronisk be-
stilling på bredbånd (og nu 
også bredbånds-TV). Men 
da det var gjort, tænkte jeg, 
at en mundtlig henvendelse 
pr. telefon nr. 80800062, 
som der lægges op til i an-
noncerne, med personlig 
betjening nok alligevel var 
bedre. Som tænkt, så gjort. 
Og under meget fin vejled-
ning bestilte jeg både TDC 
Bredbåndsforbindelse og 
TDC TV. Jeg nævnte, at 
jeg lige havde lavet en be-
stilling om bredbånd elek-
tronisk, men den bestilling 
skulle man nok finde og 
annulere. Bredbåndsfor-
bindelse til Helnæs var der 
ikke problemer med at få - 
og jeg spurgte nogle gange. 

Således beroliget fulgte 
nogle forventningsfulde 
dage, men fik en ende.

Først kom der et brev med 
annulering af min bestilling 
af bredbåndsforbindelse fra 
5. december 2006.  Bestil-

lingen var altså modtaget af  
TDC og havde ligget hos 
TDC, da andre på Helnæs 
i foråret 2007 uden proble-
mer fik bredbåndsforbin-
delse, mens jeg intet hørte. 
Nå, det betød jo ingenting. 
Jeg havde jo med personlig 
vejledning fra TDC bestilt 
noget endnu bedre, og fået 
bekræftet, at der ikke ville 
være problemer. Men så 
kom brevene med afslag. 
Først på min nye elektroni-
ske bestilling fra april og så 
på den telefoniske og med 
personlig vejledning afgiv-
ne bestilling. Med ordene 
“ Vi har målt fobindelsen 
mellem din adresse og vo-
res central. Desværre kan 
vi se, at der ikke er kapa-
citet i vores net ind til din 
adresse, hvilket betyder vi 
desværre ikke kan levere 
TDC TV, TDC Bredbånd-
stelefoni eller TDC Bred-
bånd T til dig”. Med disse 

Åbent brev til tdC  
fra her og hinsides

Østergade 45 · 5610 Assens · 64 71 31 50

Assens
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDEVinnie Kyrstein

Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Claus Lopdrup
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Lone Plovgaard
Sagssekretær

Lillian Julsrud
Sagsbehandler

Bjarne Jørgensen
Ejendomsmægler-
assistent

Jørn Evan Jensen
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Vi sætter ekstra skub 
i din bolighandel

Vi har den styrke der skal til for at
opnå det bedste resultat i enhver bolighandel.
Vi klarer alt det nødvendige i stiv arm 
og følger hele salget til dørs, uden at
sælger behøver at røre en fi nger.”

Kontakt os for at få en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering

temmelige dårlige  
serviCe, som vi  
modtager fra tdC i form 
af utilstrækkelig  
dækning
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breve i hånden ringede 
jeg til det angive nummer 
80808010 for spørgsmål. 
Efter et par omstillinger fik 
jeg af en meget venlig per-
son at vide, at der var ka-
pacitetsproblemer, men at 
jeg for at omgå dette måske 
kunne blive koblet på en 
anden central. Det ville hun 
straks kontakte den lokale 
tekniske TDC afdeling om, 
og så ringe tilbage om en 
halv time. Resten af dagen 
sørgede jeg omhyggeligt 
for ikke at blokere min te-
lefon ved tilkobling af mo-
dem og computer, men den 
ventede opringning kom 
ikke. Nogle dage efter skete 
der imidlertid noget andet. 
Der kom et brev fra TDC. 
Jeg flåede det op, spændt 
som bare pokker. Det vi-
ste sig at være et kampag-
netilbud med overskriften 
“Slap bare af. Få bredbånd 
til fast lav pris”. Den eneste 
forudsætning i følge tilbud-
det var, at man skulle have 
TDC fastnet. Derefter kan 
man “være på nettet altid 
– uden at blokere telefon-
linjen og uden at skævetil 
næste måneds regning”.

Det med at slappe af, kunne 
jeg nok have behov for. Bre-
vet var jo som salt i såret. I 
min iver med at åbne bre-
vet havde jeg iøvrigt over-
set, hvilket navn brevet var 
stilet til på adressen. Det 
var en tidligere ejere, som 
havde boet her indtil 1991. 

Da det jo var et godt tilbud, 
besluttede jeg – med visse 
bagtanker - at aflevere det 
til rette vedkommende. Jeg 
kørte derfor til kirkegården 
i Fåborg, fandt gravstedet 
fra 1991 og fik brevet fra 
TDC afleveret. Det havde 
sin virkning. Ja, ikke på 
TDC (endnu da), men den 
tidligere ejer af Toftegaard 
har reageret fra hinsides 
og på sine vegne bedt mig 
skrive og viderebringe ne-
denstående brev:

Kære tdC
Det er både med glæde og 
en vis vemodighed, at jeg 
gennem den nuværende ejer 
af Toftegaard har modtaget 
Deres udmærkede tilbud om 
etablering af bredbånd. Det 
tog lidt tid at forstå, hvad et 
“bredbånd” er, men det er 
nu blevet forklaret mig.
Glæden skyldes, at De som 
firma efter så mange år 
stadig betænker mig med 
sådanne tilbud. Jeg forstår 
dog, at der er forskel på at 
tilbyde ting og så leve op til 
det.
Vemodigheden skyldes, 
at jeg her – og  jeg kan af 
firmamæssige grunde des-
værre ikke oplyse, hvilken 
afdeling, jeg er i – slet ikke 
kan anvende Deres gode til-
bud. Her kommunikerer vi, 
som De nok kan forestille 
Dem, på helt andre måder 
uden “fastnet”, “kobber”, 
“centraler” og “bredbånd”. 
Efter aftale med den nuvæ-

rende ejer af Toftegaard må 
De dog gerne fortsætte med 
at sende lignende og andre 
tilbud.
Jeg skal endelig meget 
kraftigt opfordre Dem til 
at etablere den bredbånds-
forbindelse til Toftegaard 
og gerne i en vis fart. Den 
nuværende ejer har brug for 
det. Uden at det skal misfor-
stås, vil jeg gøre opmærk-
som på, at jeg her – uden at 
oplyse hvilken afdeling, jeg 
er i, - omgås mange betyd-
ningsfulde  per soner med 
videre.

Med venlig hilsen
Aa. L. 
p.t. hinsides
 
Jeg har nu overbragt oven-
stående hilsen fra det hin-
sidige, og kan vel herefter 
kun vente på at noget sker. 
I mellemtiden betaler jeg 
overpris for noget, jeg kun-
ne få bedre og billigere ved 
en bredbåndsforbindelse. 
Den personlige betjening 
fra de medarbejdere ved 
TDC, som jeg har mødt, 
har været god, men som 

firma leverer TDC en Tem-
melig Dårlig serviCe til os, 
der bor i et landdistrikt og 
yderområde. Hvor længe 
vil TDC være det bekendt? 
Hvorlænge vil man lokal- 
og landspolitisk tillade 
dette?

Med venlig hilsen
Jens Zimmer
Toftegaard, Helnæs 

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
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et musikalsk 
– og spændende gensyn

ernærer sig alle ved under-
visning, enten i fynske mu-
sikskoler eller som privatlæ-
rere. Desuden spiller de, som 
de fleste andre musikere, i 
forskellige grupper og dyr-
ker derved også andre genre. 
Forskellen fra sidste gang var 
følelsen af en større frigjort-
hed i såvel fremførelse som 
præsentationen af de enkelte 
numre. Guitaristerne have 
tilsyneladende også en række 
indbyrdes passager, som de 
udfordrede hinanden med, 

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!

Cada vez Más gæstede atter 
Helnæs med sin forrygende 
tangomusik. Hvad betyder 
stedet i øvrigt for de  
optrædende og for publikum?

MusiK
Af Poul Dreisler 

Kultur- og musikforeningens 
10 år jubilæumsarrangemen-
ter fortsætter og denne gang 
var det den fynske kvar-
tet Cada Ves Más tur til at 
komme igen. Princippet for 
årets program har været, at 
bestyrelsen har udvalgt de 
kunstnere, der gennem de 
forløbne ti år er faldet godt 
i publikums smag og som 
har passet godt til den intime 
stemning, det er muligt at 
etablere i den gamle heste-
stald i Præstegården. 

et år siden sidst

Cada Ves Más betyder 
”Mere hver gang” og det 
er et år siden gruppen sidst 
besøgte Helnæs. Efter kon-
certen sidste år kunne Hel-

næsPosten notere sig, at en 
publikummer på sin weblog 
havde anmeldt koncerten 
bl.a. med ordene: ”Koncer-
ten var virkelig forrygende. 
Mage til glød og passion 
skal man lede længe efter. 
Mezzosopran Kristine Eiler 

Ernst fortolkede de argen-
tinske vokale tangos som en 
indfødt og de tre guitarister 
Thomas Poulsen, Henrik 

Hansen og Lars Strikkertsen 
håndterede deres instrumen-
ter, så hårene rejste sig på det 
meste af kroppen.” De fik en 
gentagelse af sidste års kon-
cert, hvilket var i tråd med 
intentionen med at invitere 
sidste års højdepunkter. Fik 
vi så mere denne gang? Ja, 
det gjorde vi. Nok ikke mu-
sikalsk, men mere om grup-
pen selv og deres forhold til 
at spille i Galleriet. 

gruppen Cada vez Más 

De fire medlemmer af grup-
pen er alle konservatorie-
uddannede og to af dem er 
fortsat med studier i solist-
klasser. Ellers er deres kon-
certer ”det sjove” ved deres 
musikalske tilværelse. De 

Anmeldelsen fortsatte 
med samme begejstring 
og der var også denne 
gang et stort og lydhørt 
og begejstret publikum 
til stede.
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musikalsk, og ofte med et smil 
og et ”der-fik-du-den” blik. 

om at spille i galleriet

Kristine nævnte gruppens 
glæde ved at spille i Præ-
stegården. De har optrådt 
mange forskellige steder, 
men ”det er rart her, idet der 
også er billeder på væggene 
og dermed hænger det godt 
sammen med sangene, der 
mere er stemninger – uden 
egentlig begyndelse og slut-
ning”. Ved indledningen til 
et af instrumentalnumrene 
blev dette tema taget op, idet 

det blev nævnt, at guitari-
sterne oprindeligt kom fra 
rock- og undergrundsmiljøer 
i Næstved og Slagelse (!), 
”men med den argentinske 
tango havde de opdyrket de-
res sinds følsomme sider”. 
Dertil nævntes at stedet her 
ikke er en af de største kon-
certsale, ”men det er f… en 
af de hyggeligste”.  Glæden 
ved at spille netop her blev 
også nævnt ved koncertens 
afslutning med ekstranum-
meret ”Det er det skønneste 
jeg ved” fra Sommer i Tyrol 
– for nu lige at få skabt lidt 

afstand til det argentinske og 
de i øvrigt spændende ”tan-
goficerede” danske og nordi-
ske viser og sange, som også 
i år var på repertoiret

Musik på Helnæs

Det blev nævnt i HelnæsPo-
stens leder i sidste nummer, 
at det næsten er naturstridigt, 
at der har kunnet eksistere 
en Kultur- og Musikforening 
på Helnæs i 10 år. For den, 
der har deltaget i mange af 
arrangementerne har det væ-
ret karakteristisk, at der er 
et stort publikum, når man 
lægger det hele sammen. Det 
spreder sig – som naturligt er 
– på de forskellige arrange-
menter, som lysten og mulig-
hederne for at deltage, giver 
anledning til. Der er dog et 
særkende ved publikum, de 
kommer – i stort tal – udefra. 
Og det er godt. Det spænden-
de ved det er dog, at man kan 
iagttage, at der her er skabt 
et sted, hvor der år efter år er 
tilbudt et uhøjtideligt samvær 
i nogle hyggelige rammer og 
i et design, der appellerer til 
en afslappende stund i sel-
skab med kunstnere, der har 
gjort sig umage for at under-
holde og givet anledning til 
et møde mellem mennesker. 
Det er vigtigt, der er sådan-
ne steder og det er sådanne 

anledninger, der også giver 
musikere og andre plads for 
deres udfoldelser. Det kunne 
være, ikke alene spændende, 
men også fristende at op-
fordre mange flere Helnæs-
boere til at kigge indenfor 
og høre med. Helnæs har et 
spillested, der byder på un-
derholdning, hygge og sam-
tale og så kan der for næsten 
ingen penge købes og nydes, 
hvad man behøver for en god 
aften. På gensyn. 

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

Efteråret nærmer sig, og vi 
indbyder til en ny sæson i 
TORSDAGSKLUBBEN.
Første gang bliver  
torsdag d. 11. okt. kl. 14.30  
i Helnæs Borgerhus, 
Helnæs byvej 63.
Vi håber at se alle interesse-
rede.Der kommer nærmere 
om programmet i næste 
nummer af HelnæsPosten.

ah

Kort nYt
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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

den russiske kunstner på 
Helnæs, Alexander thieme, 
stiller – i en ny udstilling på 
galleri Helnæs gl. præste-
gaard – spørgsmålet: Hvad 
er kunst?

Kunst
Af Otto Arp 

Han giver ikke det endelige 
svar, men han er i stand til, 
at få os til at reflektere over 
spørgsmålet.  Allerede inden 
man kommer ind i galleriet 
bliver tonen slået an med en 
række store og små skilte, 
hvor man kan læse navnet 

på ganske genkendelige ting 
som f.eks. JORD, PARKE-
RING, DØR, HUS osv. 

skilte og billeder

Når man træder ind i gal-
leriet fortsætter det med 
store og små skilte og en 

opklaring 
på galleri Helnæs

række oliemalerier med ord 
og forklarende skilte til de 
billeder, der kun indeholder 
ord.  Det er således op til 
beskueren selv at danne sig 
sit eget billede. 

titlerne

Alexander Thieme sætter 
ikke spørgsmålstegn ved, 
om kunsten skal afspejle 
virkeligheden. Kunsten 
er virkeligheden. Titlerne 
på billederne skal forklare 
indholdet i de billeder, der 
endnu ikke er malet og 
fremkalde en ny betydning 
i det imaginære billede. El-
ler er det hele måske om-
vendt? 

sproget 

Sproget er en abstrakt idé, 
der ved hjælp af form og 
tegn danne sprogbilleder, 
der kan transformeres til 
tanker, billeder og idéer.  
Ordene bliver således selv 
billeder, der forklare virke-

ligheden synligt og forstå-
eligt for den enkelte. For-
ståelsen og opfattelsen af 
virkeligheden er historisk, 
kulturelt og sociologisk be-
stemt, hvorfor opfattelsen 
af virkeligheden bliver sub-
jektiv, men samtidig meget 
betydningsfuld for den en-
kelte. 

ord og virkelighed

Kunstnere kan i sine vær-
ker oversætte ord til en vir-
kelighed for beskueren – en 
virkelighed, der er afgø-
rende for det kunstneriske 
indtryk. Ordene er vigtige 
redskaber for forståelsen 
af tilværelsen. Ved at tyde 
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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.

der er fuld gang i spillet på 
4 baner lidt over syv tirsdag 
aften

sport
Af  Erik Mortensen 

 
Grisen kastes og parrene dy-
ster om at komme nærmest og 
score flest point.  Det summer 
af hurtige, sjove bemærknin-
ger og kommentarer til kast 
og til hvem ”der ligger”.  Der 
skal virkelig koordineres øje 
og hånd og beregnes hæld-
ning på banen,  og der skal 
tages hensyn til opståede 
fordybninger, der kan ændre 
kuglens bane.  Man kan også 
sigte efter en kugle, ”der lig-
ger” – skyde den væk og selv 
komme til ”at ligge”, og det 
sker også – det, der ikke må 
ske – at man kommer til at 
ramme sin egen eller makke-
rens kugle, der ligger og der-
ved giver modparten point.  
Det er et sjovt spil med over-
raskelser og pudsigheder og 
ALLE kan være med.
Der er 8 par i gang med at 
spille denne tirsdag aften 
og ofte er der flere disse pe-
tanque-aftener. Der spilles 
først til 13 point og længden 
af spillet afgøres meget af 
spillernes jævnbyrdighed og 
sans for detaljen.

Klubben er stiftet i år 2000 
og medlemskab koster vist 

tirsdag kl. 19  
på petanque-banen

nok 75 kr. om året, men ned-
sættes formentlig til mindre 
end det halve.
Den første tirsdag i måneden 
grilles der først og spilles 
bagefter og nu, hvor vi går 
ind i den første efterårsmå-
ned begynder man en time 
tidligere: Kl. 18.

Man er meget velkommen til 
at møde op og prøve spillet, 
og bagefter er der også tid til 
en snak og en  øl og tobak. 
Prøv det!kunstens imitation af vir-

keligheden forklares vir-
keligheden. Billede og ord 
går hånd i hånd og ophæ-
ver hinandens betydning. 
Det har Alexander Thieme 
i denne udstilling taget 
konsekvensen af og ladet 
beskueren selv danne sig 
sine billeder for at tvinge 
ham til at se virkelighed på 
en ny måde. Kunstbegrebet 
får således vide rammer 
samtidig med,  at det skær-
per og udvikler den enkel-
tes forståelse og indsigt i en 
kunstnerisk proces. 

Kunstens energi

Alexander Thieme under-

søger kunstens energi i for-
hold til ordene eller titlerne 
på de billeder, som ikke er 
der. Ordets stimulans påvir-
ker os og udløser en række 
mere eller mindre kaotiske 
reaktioner indtil svaret er 
fundet - nemlig den forud-
bestemte virkelighed. Det 
man ser genkendes som 
TRÆ, VINDUE, SKOV-
PARTI, og efterfølgende 
genkendes de enkelte ele-
menter i de umalede bille-
der umiddelbart.
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i nogle måneder har rute 260 
fra Helnæs til Assens og retur, 
kørt med et grønt skilt i for-
ruden. symbolet for fynBus

trAnsport
Af Anders Lyng 

Dette har selvfølgelig givet 
anledning til spekulationer 
om der skulle være sket æn-
dringer i busbetjeningen af 
Helnæs-beboerne.

Busbetjeningen til og fra 
Helnæs har selvfølgelig stor 
betydning for mange fami-
liers tryghed i forhold til 
skole, arbejde og indkøb. 
Det har også stor betyd-
ning for mulige tilflytteres 
overvejelser, at der er gode 
muligheder for benyttelse af 
kollektiv trafik.
Al kommunikation – det være 
sig elektronisk eller transport 
– har stor betydning for de 
sårbare små samfund.
Særligt i den periode vi er 
inde i, med sammenlægninger 
og harmoniseringer i den nye 
storkommune, er det en god 
idé at følge udviklingen nøje 
også på dette vitale  område!

HelnæsPosten har derfor øn-
sket at følge op på de mange 

spørgsmål vedrørende det 
nye FynBus-skilt i forruden 
på bus 260 – Kalles bus. Det 
er glædeligt at erfare, at ruten 
– på enkelte tidspunkter – ud-
vides til at omfatte Stranden 
og delvist Lindhovedvej. Det-
te skyldes hovedsageligt øn-
sket om en bedre betjening af 
skolebørnene. Der er for øje-
blikket 29 skolesøgende børn 
på Helnæs. Denne udvidelse 
forventes at træde i kraft på 
et snarligt tidspunkt.

ny licitation i 2008

De fynske kommuner har 
overdraget administrationen 

af den kollektive trafik på 
Fyn til FynBus.
Indtil videre vil dette ikke 
have nogen praktisk betyd-
ning for rute 260. Den nuvæ-
rende kontrakt med Haarby 
Turistfart løber uændret frem 
til august 2008. Ved aftalens 
udløb skal der være afholdt 
ny licitation med FynBus som 
initiativtager. Det er fremover 
altså ikke mere Assens kom-
mune, der er involveret i be-
slutningen om, hvem der skal 
betjene Helnæs trafikalt.

HelnæsPosten vil i den for-
bindelse gerne opfordre Be-

boerforeningen om at følge 
dette område nøje og om 
muligt få udvidet dæknin-
gen til også at omfatte en 
weekendbetjening. Even-
tuelt kunne dette ske som  
telebus. En ordning, der 
fungerer vældigt godt andre 
steder i kommunen. Med så 
mange skolesøgende børn 
og unge under uddannelse, 
der er på Helnæs, er der et 
stigende behov for at kunne 
komme frem til de mange 
sportsfaciliteter og komme 
på weekendbesøg fra uddan-
nelsesstederne.

Helnæs – bussen med bedre dækning

BogAnMeldelse
Af Eigil Kristensen 

Det må da være Helnæs. 
Dette skønne bakkede ter-
ræn med udsigt til bælt og 
bugt, skov og strand. Men 
nej. Det er Vigø, som af Jør-
gen Svenstrup og lokale Ib 
Dahl i en ny bog, får beteg-
nelsen Gudernes Ø. De to 
forfattere har netop udgivet 
deres syvende bog i serien 
om kulturhistorien ved Hel-
næs Bugt.

Forfatterne har nøje under-
søgt Illumø, Horsehoved og 
Vigø, og de har fundet en 
lang række af store sten (så-
kaldte bautasten) hen over 
øerne, og yderligere er der 
fundet en undersøisk vej på 
ca 3 meters bredde i vade-
stedet mellem Vigø og Hor-
sehoved. Bogen går fint i 
detaljer med de mange sten 
som bautasten, steler (lan-

ge, slanke tilhuggede sten) 
og kvader (råt tilhuggede 
natursten) som er fundet på 
øerne, og forfatterne vur-
derer på hvornår og hvor-
for stenene er bearbejdet. 
Endelig vurderes der på om 
ordet Vigø er udspundet af 
vi (et helligt sted), og som 
ifølge forfatternes teorier 
også passer meget godt 
sammen med den måde 
stenene er placeret på (eller 
antages at have været place-
ret førend benyttet til andre 
formål), nemlig som en hel-
lig lund og med et helligt 
hus, som måske kan have 
været bygget helt af kvader 

og kløvet kamp (flækkede 
kampesten).

Som læser af bogen får man 
lyst til at sætte robåden i 
vandet og hurtigst muligt 
komme over og ved selv-
syn fornemme dette hellige 
sted, og hvem ved om man 
måske kunne finde endnu 
en brolagt vej mellem Hor-
sehoved og Illumø, som 
forfatterne også aner kunne 
være der.

Bogen er udgivet på forla-
get Ravnerock.

gudernes ø
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fødselsdAg
Af Eigil Kristensen 

Pia fyldte 50 år den 27/7, og 
det skal da også lige med i 
HelnæsNews. Solen skinner 
og Pia sidder bag den lave 
hæk og er klar til kaffe og 
snak. Vi starter med et kig 
fra husets terrasse, og Pia 
fortæller om denne dejlige 
udsigt ud over det åbne land, 
og som hun glæder sig over 
at stå op til hver eneste dag. 
Et fantastisk kig ud over Ma-
den og med det nymalede fyr 
i baggrunden. Vi vender til-
bage til kaffebordet, og Pia 
sidder og fortæller glad om 
fødselsdagsfesten i forsam-
lingshuset, hvor også denne 
fest var under fuld lokalku-
linarisk kontrol og mange 
dejlige indtryk og taler. Og 
så er der lige plads til en an-
nonce fra Pia: Tusind tak til 
alle mine gæster for en dejlig 
fest og nogle skønne gaver.

Postpigen komme lige ind på 
terrassen, og snakken må lige 
afbrydes mens posten ses 
igennem for spændende nyt. 
Jo, også i dag er der en lille 
fødselsdagshilsen til Pia.

Vi kommer langt omkring 
og egentlig er det svært at 
få snakken om livets store 
spørgsmål ned i HP-format. 
Men essensen er, at Pia, på 
trods af at hun er syg, allige-
vel har det dejligt. Pia tager 
livet som det byder sig, og 
hun har mange gode ting at 
stå op til hver dag, og som 
Pia slutter af med at sige: 
Det er jo fantastisk at bo her 
på Helnæs med et dejligt net-
værk og søde naboer og med 
hjælp fra børnene og Maria. 
Det er bare guld værd!

Masser af solskin og den 
eneste sky jeg kunne ”høre”, 
var hvorvidt Claus og Maria 
mon fik plads til det store 
akvarium i det nye hus i Eb-
berup… Og så lige hækken 
ud mod vejen. Den skulle 
måske lige studses igen! Det 
kan jo være lidt svært at nå at 
se, hvem det er, der nu vin-
ker!

pia fylder 50 redaktion: Anne Hansen

Vi var igen i år, i den fyn-
ske landsby for at se deres 
sommerfestspil.
I år spillede de Lille Claus 
og Store Claus, blandet 
med Kejserens nye klæder.
Det handlede, som H.C. 
Andersen havde skrevet, 
om den hårdt arbejdende 
bonde, Lille Claus som lå-
ner Store Clauses heste, på 
den betingelse at han ikke 
råber hyp alle MINE heste, 
da det jo ikke er hans. Lille 
Claus er desværre byens 
mest glemsomme person, 
så han råber f lere gange: 
”Hyp alle mine heste”, 
da slår Store Claus, Lille 
Claus` hest ihjel og så be-
gynder balladen.
Alle aktørerne var meget 
dygtige, både til at synge, 
danse og spille komedie. 
Det var et sjovt og gennem-

ført stykke, som helt klart 
var værd at køre efter.
Maria m. Hansen og Ka-
rina Bang. 

Tegnekonkurrencen på 
sportspladsen den 19. aug. 
blev vundet af følgende:
 
0 – 5 årige:  Karoline, 
Villiam og Mark.

5 – 12 årige: Emma, 
Charlotte og Paula.

12 år og opefter: 
Toke og Maria.

I august måned var det 
Laura Nissen, 
der vandt et besøg i Tobaks-
gården i Assens

Er et udsnit af børnenes 
malerier

i den fynske landsby

BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

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
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Koncert med Benny  
Andersen og poul dissing 
med et rekordpublikum på 
130 mennesker i galleri 
Helnæs gl. præstegård. et 
besøg af to af danmarks mest 
professionelle entertainere

MusiKAnMeldelse
Af Poul Dreisler  

Højdepunktet i Helnæs Kul-
tur- og Musikforenings jubi-
læumssæson bliver uden al 
tvivl koncerten med Benny 
Andersen og Poul Dissing. 
Det blev en så intens og nær-
værende oplevelse, som kun 
kan etableres under de for-
hold, som tilbydes i Galleri 
Helnæs Gl. Præstegård. 130 
mennesker var det lykkedes 
at få plads til i rummet. Så 
havde det også været nød-
vendigt at fjerne stigen til 1. 
sal og andre effekter, der tog 
blot den mindste gulvplads. 
Men alle 130 fik en oplevelse 
ud over det sædvanlige. Ved 
afslutningen et par timer se-
nere var temperaturen steget 
ganske betragteligt og i takt 
med farven i publikums an-
sigter havde man også klap-
pet hænderne røde af begej-

string – ikke alene over den 
sublime musikalske ople-
velse vi fik, men også over 
det fabelagtige samspil og 
menneskelige samvær, de 
to kunstnere udfolder for os 
– live. Og det gør en forskel, 
om det er i en stor koncertsal 
eller i et så intimt rum, som 
den gamle hestestald er. Der 
var levnet nøjagtigt så meget 
plads, at flyglet kunne stå i et 
hjørne og Dissings beskedne 
kvadratmeter med den høje 
stol, gjorde det til endnu et 
kunststykke for ham, hvor 
han skulle placere sin re-
kvisit, den flotte Borsalino 
hat, når han ikke havde den 
på hovedet. Det måtte blive 
nede i flyglet – næsten - bog-
stavelig talt. Poul Dissings 
evne til at gøre hatten til en 
medspillende rekvisit var 

både morsom og rørende. 
”Ska´ jeg tage hatten på her, 
Benny?” Og Benny instrue-
rede villigt. 

velkomst til to ældre herrer

Kirsten Broberg introduce-
rede kunstnerparret og ud-
trykte en meget stor glæde 
ved, at det var lykkedes at 
få dem til Helnæs. Hun ud-
trykte sin personlige kærlig-
hed til de to ”ældre” herrer 
og deres meriter gennem de 
mange år, hun havde fulgt 
dem. Kirsten nævnte et 
møde med den nu 78 årige 
Benny Andersen i Tivolis 
ViseVersehus, med digtsam-
lingen ”Den indre Bowler-
hat” (udkom i 1962).  Og hun 
mindedes Poul Dissings ”Gi´ 
mig en hest mor”, som var en 
af hans første sange på plade 
(fra 1966). Poul Dissing er 
nu 69. Siden 1973 har de to 
samarbejdet, hvilket fremgår 
med al ønskelig tydelighed. 
Der er ikke en bevægelse, 
ikke en dialog, ikke en tone 

eller strofe, de ikke er for-
bundet i eller af. En enkelt 
lille fejlhuskning i en sang 
og Benny Andersen retter 
lynhurtigt ind med en gen-
tagelse af strofen. Det er en 
særlig fornøjelse at se denne 
78 årige sidde ved flyglet 
med et smil om munden, der 
afslører hans glæde ved at 
lade fingrene bearbejde tan-
genterne i et løb, der i mange 
af numrene ikke alene er et 
underliggende akkompagne-
ment til Poul Dissings sang 
og guitarspil, men i sig selv 
et virtuost solostykke. 

det gælder om at høre efter

Andersen og Dissing er ikke 
bare et par dygtige kunstne-
re, der drager ud og synger 
og spiller. Det repertoire, de 
komme med er for en meget 
stor del deres eget. Især er 
Benny Andersens digtning 
og litterære produktion af 
en størrelse og en styrke, der 
omtaler ham som ”en natio-
naldigter, der klarere end no-
gen anden har været i stand 
til at tolke det vanskeligt 
definerbare begreb som ”den 
danske folkesjæl”. Benny 
Andersens styrke som digter 
er hans venlige og underfun-
dige humor, samtidig med at 
han er god til at skubbe til 
danskernes dobbeltmoral.” 
(kilde: litteratursiden.dk). 
Faktisk er Benny Andersens 
forfatterskab af en størrelse 
og karat, der allerede i 1972 
gjorde ham til medlem af 

en fantastisk, sjælden 
musikalsk oplevelse
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Det Danske Akademi. Der-
for skal man høre efter, når 
han spiller til sange af ham 
selv og ofte med Poul Dis-
sing som komponist. Spæn-
dende er det også at høre 
ham fortælle, at Poul Dis-
sing ofte har efterspurgt en 
ny sang, f.eks. en ny godnat-
sang. Benny Andersen giver 
ham gerne ret og spørger, 
hvad den skal handle om? Så 
kan Dissing sige: ”noget med 
”Go´ nu nat – ” og Andersen 
fortsætter så spontant: ”og gå 
nu lige hjem”, så er den lavet. 
Siger de. 

introduktioner og dialoger

Spændende var det at se, 
hvordan Benny Andersen, 
når han, næsten, hver gang, 
skulle introducere et nyt 
nummer, rejste sig og kantede 
sig forbi flyglet, fik mikrofo-
nen skubbet rundt af Dissing 
og med stort besvær og tek-
nisk elegance fik vippet mi-
krofonen op til mundhøjde. 
Det skete i alt en 15- 16 gan-
ge. Og introduktionen blev 
fulgt af en historie om enten 
sangens tilblivelse eller en 
munter episode i forbindelse 
med den. Poul Dissing kom 
ind imellem med små be-
mærkninger om Andersens 
introduktioner. ”Nej, kan du 
virkelig huske det, Benny?” 
Når Benny nævnte noget, der 
havde fundet sted i 1979. El-
ler da Benny Andersen efter 
pausen læste en lille historie 
om deres optræden i Glas-

gow, Scotland, hvortil Dis-
sing meget ydmygt udbrød, 
”Nej Benny, det er for pin-
ligt”.  Og så var det blot en 
morsom historie om, at Poul 
Dissing ikke kunne huske 
indledningen til ”Svantes 
lykkelige dag”, der jo lyder: 
”Se, hvilken morgenstund”. 
Historien som var skrevet 
ned hed: ”Mit længste for-
spil”, idet Benny Andersen 

spillede forspillet med ven-
stre hånd, mens han rodede 
rundt i tasken efter en dansk 
node med teksten. Det blev 
en stor succes, selvfølgelig.

Aftenens repertoire

Det var kendt og elsket stof, 
der blev serveret. Delt op i 
serier med Årstiderne som 
indledning. Bl.a. ”Vinter-
elegi” (klagesang over vin-
teren). Dissing oversatte den 
til – mellem os – ”Sjask, søle 
og sjap”, og det var, hvad den 
handlede om. Svantes viser 

kan man ikke undvære. Der 
er skrevet 13 viser i sangbo-
gen ”Svantes viser”. Vi fik 
nogle stykker. Selvfølgelig 
om den elskede Nina, som 
ellers har voldt Svante så stor 
sorg ved at forlade ham. Her 
i ”Svantes lykkelige dag” er 
de dog stadig sammen og alt 
er idyl. Publikum blev ind-
draget, da Dissing introdu-
cerede ”Bjørnen vågner”, en 
sang om glasnost, idet han 
ville have Don Kosakkoret 
udskiftet med Helnæskoret 
og det blev en rungende fæl-
lessang på omkvædet, hvor 
rummet føltes omdannet til 
sletten mellem floderne Don 
og Dnepr. Rosalina mødte vi 
i flere udgaver. Sange som 
lægger op til det dramatiske 
udtryk Dissing blev kendt for 
og som han har bevaret som 
sit sanglige og dramatiske 
særpræg. Der er ikke mange 
sangere, om nogen, der med 
mimik og stemmeføring, 
underkæbens vibrationer 
og det ofte forpinte ansigt, 
virkelig udtrykker det, der 

synges. Fabelagtigt. Mod 
afslutningen nogle hymner 
”fra vores hymneperiode”, 
som ”hymne til skørheden”, 
der til Benny Andersens 
store fortrydelse altid blev 
omtalt og beskrevet som 
”hymne til skønheden”, men 
det er skørheden ”ikke også 
Poul?” og så var det kædet 
sammen – forstod man. Og 
”go så nat” sangen som af-
slutning. ”Godt I klappede 
så meget” sagde Poul Dis-
sing efter et bragende bifald 
”for vi glemte jo denne her 
– gjorde vi ikke, Benny?” 
Det var Benny helt enig i, og 
det de havde ”glemt” var en 
sød sang om blomster og bier 
og Bennys far. 

en fabelagtig god  
underholdende aften i et godt 
regi

Trods de mange mennesker 
og de snævre forhold, lyk-
kedes det at afvikle denne 
jubelkoncert uden særlige 
problemer. Nogle måtte stå 
op for at se de udøvende. I 
pausen kunne publikum ve-
derkvæge sig ved boderne i 
gården, hvor Annelises but-
terdejgshapser og skåle med 
andet lækkert var stillet frem 
til fri afbenyttelse. Atter var 
det lykkedes at få en stor op-
levelse ud af det lokale ini-
tiativ. En aften, der sent vil 
glemmes.
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det sKer i septeMper

Høstgudstjeneste 
i Helnæs kirke
Søndag d. 9. september.
kl. 17.00
Efterfølgende spisning på 
Helnæs kro

Gudstjenester
2. september 9.30
Høstgudstjeneste
9. september 17.00  
16. september kl. 11.00
23. september kl.9.30
30. september kl. 11.00

Helnæs kultur- og 
Musikforening
Lørdag den15. september
Trio Artemis, kammermusik
Aftenens program er russisk 
og romantisk kammermusik 
af komponisterne Sjostako-
vitj, Raats, Clara Schumann 
og Brahms.

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

Helnæs idrætsforening
Tilmelding til Badminton
Onsdag 19. september  
kl. 19.30 i Borgerhuset.

l’hombreklubben
Vi begynder igen torsdag 
den 6. september,
Nybegyndere og øvede, alle 
er velkomne.
Borgerhuset kl. 19.00
Rygepolitik:
Lokalet er ikke røgfrit.

koncert i Helnæs kirke
Med Kaliningrad 
domkirkes kor.
Søndag d. 7 oktober.
Kaliningrad Domkirkes kor 
gæster igen Helnæs kirke.

indkaldelse til borgermøde 
Helnæs Forsamlingshus 
onsdag den5. september 
kl.19.30
Landsbyplan – er det noget 
for os.

Helnæs lokalhistoriske 
arkiv at åben den 1. lørdag 
i hver måned fra kl. 9.30 til 
11.30

Menighedsrådsmøde 
d. 3. oktober kl.19.30 i 
Borgerhuset.

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. 6471 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. 20 53 52 15

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

foreninger

Helnæs 
Forsamlingshus 

afholder 

HøSTFeST
fredag 

den 14. september 
kl. 19.00

Invitationen omdelt 
med bladet. 

Husk tilmelding 
senest 1. september

læs mere på tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

01 Søren West/Morten Jakobsen   
 - skulptur og maleri
04  Vikaren
06  Ed Thigpen Scantet
11  Spanske temadage: 
 Andalusien i Assens
11  Spansk uge: ”Volver”
14  Flamenco Passion
14  Spansk uge: ”Dårlig dannelse” 
 (La mala educación)
14 Spansk uge: ”Tal til hende”   
 (Hable con ella)
15  Arte Flamenco
20  Jane & Shane 
21  Når bare man er rask 
27  Rasmus Madsen
29  Johnny Madsen, 
 Knud Møller & Henrik From
29  Træf for klassiske motorcykler  
 og biler

Assens 
Vinduespolering

v/EbbeVesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

Udstillingen Opklaring
med maleren 
Alexsander Thieme

Åbent lørdag-søndag  
kl. 12.00-17.00 

gAlleri Helnæs
Gl. Præstegaard



SeptemBer 2007  HELNÆSPOSTEN 19 

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

ingen mærkedage er anmeldt i denne måned!

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

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

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

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

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

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

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.

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

Glemte ting
Ved Beboerforeningens 
sommerfest blev der glemt 
to børnejakker og en 
flistrøje kan hentes hos 
Annelise Helnæs Byvej 33

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

»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

Banereservation
64 71 57 07

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

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

forsendelse

ring til ulla dreisler
tlf. 64 77 13 72
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Den gl. redacteur har ta-
get plads i Ungersbjerge 
og skuer over mod Hel-
næs:
”Ja, vi må vedkende os 
vores misundelighed over 
deres udsigt.”

HP+

www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

A pro pos Miljøet og  
Maden
Hvor er det godt alle 250 
Helnæsboere fik kloake-
ret i 2000 og at man fik 
rensningsanlægget til at 
fungere i 2007. 
Hvad er så problemet?

Helnæs Camping
– Fyns naturligste

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

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

Weekend samt helligdage: 
Morgen 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!

Umiddelbart før koncerten 
lørdag den 1. september i 
Helnæs Gl. Præstegaard 
overrakte direktør for Den 
Danske Bank i Assens, Al-
lan Dyhr Larsen, 40.000 kr 
til Kultur- og Musikforenin-
gens formand, Kirsten Bro-
berg, under stor applaus fra 
publikum, der spændt ven-
tede på Benny Andersen og 
Poul Dissing. Ingen vidste 
hvad der skulle ske, da for-
manden, Kirsten Broberg, 10 
minutter før koncerten gik til 
mikrofonen. Er de forsinke-
de? Kommer de ikke? Eller 
hvad mon der skulle siges? 
Glædeligt var det, da Kir-
sten kunne give ordet til Den 
Danske Banks filialdirektør 
i Assens. De mange penge 
havde foreningen søgt i Dan-
ske Initiativpuljer. Puljen er 
en fond i Den Danske Bank, 
der årligt deler 5 mill kr. ud 
til gode initiativer. Banken 
begrunder sin gavmildhed 

med, at den ”gerne vil bi-
drage til, at det samfund, vi 
er en del af, også udvikler sig 
på sigt. Det gælder både lo-
kalt, regionalt og nationalt.” 
Det man ønsker at støtte er 
gode initiativer indenfor 
viden, kultur og idræt. Di-
rektør Allan Dyhr Larsen 
motiverede også gaven med, 
at der med Kultur- og Mu-
sikforeningens virksomhed 
gennem de 10 år, den har ek-
sisteret, har medvirket til at 
skabe glæde for mange med 
dens arrangementer. Menin-
gen med puljen er at dens 
midler skal komme mange 
til gode – og med aftenens 
publikum, var det formål så 
rigeligt opfyldt. Kirsten Bro-
berg har været foreningens 
formand gennem alle ti år 
og det var en velfortjent gave 
at modtage såvel på forenin-
gens vegne, men også som 
en anerkendelse af hendes 
mangeårige interesse for at 

støtte op om en af Helnæs 
attraktioner, som har givet 
mange mennesker, såvel 
inden - som udenø ś, nogle 
store, gode fælles oplevelser.

pd

enestående gave til Helnæs Kultur- og  
Musikforening


