
HELNÆSPOSTEN 1
Juletræsfest i for-
samlingshuset
– Side 6

Klokkeringning i 
Helnæs kirke
– Side 9

Henrik Hansen på Søgaard 
bruger minimum 5 kvarter på 
transport hver vej til og fra gym-
nasiet i Glamsbjerg, og til foråret 
har han 2 dage om ugen, hvor 
han slet ikke kan komme hjem 
til Helnæs. Majbritt Storm kører 
557 kilometer om ugen, når hun 
transporterer sine børn til og fra 
institutioner og fritidsaktiviteter. 
Kirsten Boe må tage bussen 
hjem fra Assens tidligere end 
hun kunne ønske sig, fordi det 
er den sidste, der går. 

BUSDRIFT I LANDDISTRIKTET
Af Jakob Haahr 

Ovenstående er 3 små historier 
fra Helnæsboere, der fortæller, 
at hverdagen på Helnæs ikke 
altid er enkel. Der går ingen 
busser om aftenen og i week-
enderne til og fra Helnæs, hvil-
ket betyder at de ældre uden 
kørekort må give afkald på 
venner og kulturarrangemen-
ter. Det betyder også, at børn i 
et vist omfang må give afkald 

Tre hverdagshistorier om  
offentlig transport til Helnæs

Januar 2008 3. årgang nr. 1 Løssalg 15,00 kr. 

Stævnevej 21

Lørdag 10-17
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Tøj til hele familien
Vi fører mærket 
GreenHouse

Årstidens  
brugskunst
Besøg vores butik. Vi har åbent 
hver lørdag fra kl. 10-17mesterslagteren

Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

på fritidsaktiviteter, venner og 
biografture, og det betyder at 
forældrene bruger lang tid på 
at hente og bringe børnene. 

Det er dejligt at bo på Helnæs

Malurten i bægeret er dog for 
nogle Helnæsboere, at der er 
mangel på offentlige trans-
port. Selvfølgelig er der ulem-
per ved at bo på landet, men 

spørgsmålet er om det ikke er 
rimeligt at op i mod 300 men-
nesker på Helnæs + højskole-
elever, sommerhusgæster, na-
tur og galleribesøgende m.v. 
får adgang til offentlig trans-
port om aftenen og i weeken-
derne? 

Hvad er rimeligt?

Mange vil måske indvende, 

at det er rimeligt, at når man 
bor på Helnæs, må man også 
lide nogle afsavn. Helnæs-
Posten har taget en føler på 
rimeligheden og indhentet 
oplysninger om, hvordan an-
dre borgere i kommunens ud-
kantsområder er stillet. Har 
mennesker der bor i Vold-

▼Fortsættes på side 3
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LEDER

“Lad falde, hvad ikke kan stå”
Indenfor de næste 30 år vil 53 navngivne landsbyer i Dan-
mark dø, spås det i en artikel i FDBs medlemsblad Samvirke. 
Det er blandt andre lektor Gunnar Lind Haase Svendsen fra 
Institut for Forskning og udvikling i Landdistrikter på Syd-
dansk Universitet, der medvirker i artiklen: ”Lad falde hvad 
ikke kan stå”. Det er en rystende udvikling, siger formanden 
for Landdistrikternes Fællesråd Lone Andersen, der frygter at 
store arealer i Danmark vil komme til at ligge øde hen. 
Landsbyen Helnæs var ikke med blandt de dødstruede landsby-
er og det på trods af, at mange af de kriterier som de dødstruede 
landsbyer er udvalgt ud fra, også er opfyldt på Helnæs. De sikre 
tegn på at det går galt kan altså også aflæses på Helnæs. Brugsen 
og købmanden er lukket, det samme er skolen og befolknings-
tallet falder. Men i modsætning til mange af de dødstruede små-
byer, har Helnæs formået at udsætte en næsten uundgåelig ud-
vikling takket være øens rige foreningsliv, højskolen, og mange 
enkeltpersoners forskellige initiativer og aktiviteter.  Det har 
betydet, at Helnæs er blevet kendt og respekteret for sin dyna-
mik og handlekraft. Det må være et spændende sted at bo, siger 
mange, der gerne selv vil slå sig ned på kunstnerøen eller gal-
leriøen, som øen også er døbt. Derfor stiger huspriserne stadig 
på Helnæs og derfor er der ikke forfaldne og tomme bygninger 
i landsbyen. Det betyder naturligvis også at mange vil besøge 
Helnæs for at opleve et samfund, der stadig fungerer og for at 
opleve de naturværdier, som også gør Helnæs unikt. 
Imidlertid skal man ikke hvile på laurbærrene - alting har en 
tid - også for Helnæs. Såfremt man ikke forstår at udnytte nye 
tiders ændrede vilkår kan Helnæs snart være i selskab med 
de 53 landsbyer, der forsvinder fra danmarkskortet. Hvorvidt 
det er en udvikling, der skal frygtes eller som vi med vold 
og magt skal kæmpe imod, er naturligvis et åbent spørgsmål. 
Lone Andersens frygt for det åbne ubebyggede land er ikke 
en frygt, der deles af alle. Lad falde hvad ikke kan stå, me-
ner flere forskere i landdistriksudvikling!  En sådan udvikling 
eller afvikling ville på mange måder være en tilbagevenden 
til det guldalderlandskab, der eksisterede før udskiftningen i 
begyndelsen af 1800-årene. Et landskab, som vores ypperste 
landskabsmalere elskede at male og som vore kendteste dig-
tere med stor kærlighed har beskrevet. En sådan udvikling vil 
afgørende ændre landets udseende og vores opfattelse af by 
og land.  Men det må sikres at der stadig bevares landsbyer, 
hvor beboerne på de ændrede vilkår kan fastholde en 1000-
årig bosættelse her. 

oa

Redaktionel meddelelse

Kære abonnenter og løssalgskøbere. Vi har set os nødsaget 
til at ændre prisen på HelnæsPosten, idet såvel porto som 
fremstillingsprisen har ændret sig væsentligt. Ændringer vil 
først blive gennemført ved abonnementsfornyelse.

Indhold
Tre hverdagshistorier om offentlig transport til Helnæs 
Fordi vi er kommet ind i et nyt år er vi ikke uden mange af de 
samme problemstillinger, som vi havde i det forgangne år. Således 
er den offentlige transport til og fra Helnæs et stort problem for 
især unge familier med børn, unge der søger videregående uddan-
nelser og ældre uden egen bil. 
Læs artiklen på forsiden og side 3

Møde med TDC 10. januar 2008 kl. 19.30 i Forsamlingshuset
En anden gammel traver, bredbåndet, har nu fået en foreløbig 
lykkelig slutning. For de fleste en selvfølgelighed i et moderne sam-
fund, men tilsyneladende et privilegium for et udkantsområde.
Læs side 10

To rigtig store trailere er set på Helnæs
Under denne overskrift tegnes to korte portrætter af de sidst tilflyt-
tede til Helnæs. De ønskes velkommen og vi får lidt at vide om, 
hvem de er, hvor de kommer fra og hvad de laver, så er det på 
plads – og så lidt mere. 
Læs side 4

Udvidet markedsføring af Helnæs som turistområde? 
I arbejdet med en landbyplan har en gruppe borgere gennemført 
en undersøgelse af hvordan Helnæsborgere ser på de dele af As-
sens Kommunes strategiarbejde, som efter deres opfattelse især 
går ud over Helnæs og omhandler bl.a natur- og stisystemer etc. 
Der gives en baggrund for undersøgelsen.
Læs side 12

Tarteletfesten er under planlægning
Her kobles en forbindelse mellem tarteletten og HelnæsPostens 
økonomi. Den annoncerede tarteletaftens formål er udover det festlige 
og fornøjelige, også at skabe et overskud til driften af HelnæsPosten. 
Læs side 8

Mange korte nyheder 
Læs om ny urnekirkegård og klokkeringningen i højteknologiens 
tidsalder, pastorens klumme indledes på engelsk, men bliver hur-
tigt dansksproget, HP har været til juletræsfest og vi har taget 
temperaturen på julemarkedet og børnesiden, torsdagsklubben og 
meget, meget mere.

Bonden på Søgård II
Desværre havde vi ikke plads til anden og sidste del af beretningen 
om Niels Larsen Hansen. Den bringer vi i næste nummer.

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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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen

By the rivers of 
Babylon

Fra København år 2007 e. kr. 
til Babylon år 586 f. kr og retur.
Tanker ved årsskiftet. Om 
fællesskab og fællessang.

I avisen kunne man forleden dag læse nogle tanker som en ung 
mor i Københavnsområdet havde gjort sig om valg af institu-
tion til sit barn. Der er stor forskel på kvaliteten, fortæller hun. 
Til gengæld er det meget let at afgøre om institutionen er god 
eller dårlig. I de gode institutioner har børnene navne som Vil-
lads, Klara og Alma. De sover i brio-barnevogn og går i Katvig 
børnetøj. I de dårlige hedder de Muhammed og Michella, har 
franskbrød med i madpakken og giver pædagogerne grund til 
at arbejde med sproglig indlæring.
Alle forældre ønsker naturligvis det bedste for deres barn og 
søger derfor at undgå institutioner med sociale problemer. Men 
hvorfor, spørger den unge mor, har vi, på trods af at middelklas-
sens børn aldrig har haft det bedre, opgivet den fælles vision 
om, at sikre alle børn en velfungerende dagligdag?
Herude på landet er der ikke så mange valgmuligheder. Vi har 
stadig fællesskaber, hvor vi er sammen med dem, der ikke lig-
ner os. De fleste af os er endnu fælles om folkeskolen og den 
rummelige folkekirke. Men i vores moderne globaliserede og 
individualiserede verden betyder den form for fællesskab min-
dre og mindre. 
Og det er næppe tilfældigt at vores evne til at synge sammen 
også er blevet mindre i takt med den udvikling. Det er kun få 
sange, fra f.eks. salmebogen og højskolesangbogen som de fle-
ste under 50 kan synge. Det er næsten kun julesalmerne og na-
tionalsangen, som vi netop har haft lejlighed til at øve os i. Til 
gengæld kender man en masse udmærkede popsange. Men man 
kan ikke synge dem, og slet ikke sammen med andre. De sange 
som bruges til fællessang i dag er skrevet til solosang og handler 
typisk om to menneskers private følelser for hinanden. Og ikke 
om fælles erfaringer drømme, håb og visioner. Den slags sange 
er der blevet færre af og det er en skam. For de stifter fællesskab 
og holder vores fælles håb og drømme i live.
Det vidste allerede de gamle israelitter. Det var en katastrofe for 
et folk, hvis den fælles sang forstummede. 
I 586 f. Kristi fødsel blev israelitterne overvundet af babylo-
nierne. Byen Jerusalem med dens tempel, der var helt centralt 
led i den jødiske identitet blev ødelagt og folket blev bragt i ek-
sil langt fra deres hjemland ved Babylons floder. `By the rivers 
of Babyloǹ  som Boney M. sang i min ungdom. Men selvom 
israelitterne var uden tempel, land og by glemte de ikke, hvem 
de selv var. For de havde deres sange og fortællinger med sig. 
Sange der også fastholdt en fælles drøm om et bedre og mere 
menneskeligt liv og håbet til Gud. Den sang, som kirken stadig 
på sin egen måde synger med på.

Tre hverdagshistorier om off. transport  
på Helnæs – fortsat fra forsiden

tofte, Snave og Brydegård 
bedre kår end Helnæsboerne? 
I Fynbus̀  totalplan for hele 
Assens kommune fremgår 
det, at folk der bor i Snave el-
ler Brydegård eller Voldtofte 
og Høed har relativt gode 
muligheder for at komme 
hjem om aftenen. For folk der 
bor i Snave og Brydegård går 
der således bus kl. 16, 17, 18 
19 og 22 fra Hårby. 

Familien Storm og familie 
Hansens transportuge 

Majbritt Storm har 4 børn. 
Emilie, der er den mind-
ste, går i gårdbørnehaven i 
Kærum. Der er 21 kilometer 
ud og 21 kilometer hjem til 
Lindhoved. Lommeregneren 
siger 84 kilometer om dagen. 
Mandag, tirsdag og torsdag 
dyrker Majbritt og et par af 
pigerne gymnastik, hvilket 
betyder 6 x 17 kilometer oven 
i. Om onsdagen er der en tur 
til og fra onsdagscafeen som 
sønnen Jonas kommer i. Alt 
i alt kører hun 557 kilometer. 
Dertil alt det løse og turene 
til Bernstorfsminde Efter-
skole, hvor sønnen Nikolai 
går. På Søgaard går Henrik i 
Gymnasiet. Hver dag må han 
tage med bussen kl. 7.15 for 
at kunne nå til Glamsbjerg til 
kl. 8.30. Om eftermiddagen 
er der 2 dage om ugen, hvor 
der er over 1 times ventetid i 
Assens, inden han kan kom-
me hjem fra skole. Til foråret 
er der 2 dage om ugen, hvor 
han først får fri kl. 16, og det 

betyder, at han slet ikke kan 
nå hjem med offentlig trans-
port. Forældrene Peter og 
Laila må derfor af og til hente 
ham på Gymnasiet. At være 
forældre på Søgaard er derfor 
lidt af et puslespil, for ud over 
at køre med Henrik skal den 
mellemste Maria hentes og 
bringes til håndbold 3 gange 
om ugen. Desuden skal Line 
hentes til violin og konse-
kvensen er slidte dæk, CO2 
op i atmosfæren og af og til 
trætte forældre. Selv har for-
ældrene Laila og Peter ikke 
tid til at gå til noget.

Teletaxa eller telebus – en 
løsning?

Henrik og Majbritts historier 
er ikke unikke. Tidligere har 
HelnæsPosten skrevet om at 
Lone Rasmussen måtte flytte 
fra halvøen, fordi køreturene 
blev for meget for en alene 
mor og HelnæsPosten skrev 
om Anja Grønlykkes mange 
køreture med transport af 
børn. Omkring Glamsbjerg 
har man også gode kørselsord-
ninger. Bor man i Høed eller 
Voldtofte kan man om aftenen 
komme hjem fra Glamsbjerg 
kl. 18.09 og 21.39.  På den 
samme rute 269 er der 4 af-
gange om lørdagen og 2 om 
søndagen. Denne rute kaldes 
for en teletaxa-rute. Dvs. skal 
man med på turen skal man 
bestille taxaen mindst 2 timer 
før afgang. På den måde sikrer 
kommunen, at unødvendige 
ressourcer ikke spildes.

Kører varetur til Helnæs hver tirsdag og fredag formiddag
Bestil varer dagen før på tlf. 64 71 22 48

ASSENS
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KORT NYT

Dilettant 2008 
Det er lykkedes endnu en 
gang at samle en flok voks-
ne på Helnæs, der vil kaste 
hæmningerne af sig og be-
give sig op på de skrå bræd-
der i Forsamlingshuset. Det 
vil sige helnæsboere er så 
meget sagt. Vi må igen have 
assistance udefra, da det var 
umuligt at få den sidste her-
re til at vove sig ud i skue-
spillets ædle kunst. Efter at 
have gennemlæst 12 mulige 
stykker, er valget faldet på: 
”Bed & Breakfast”. Hoved-
personen Henrik, en fraskilt 
livsnyder, dominerer hand-
lingen. Han har 2 unge døt-
re, som spiller ham et puds. 
Disse døtre spilles af Karina 
Bang og Maria M. Hansen. 
Henrik vil gerne være mo-
ralens vogter over for sine 
døtre, men har ikke selv rent 
mel i posen. Der forekom-
mer blandt andre en god ven 
og nabo, en letlevende dame 
og en kunstmaler i forestil-
lingen.
Stykket har forviklinger og 
intriger, som der hører til i 
en dilettantforestilling. De 
øvrige aktører er Mogens 
Rasmussen, Lene Lohmann, 
Kirsten Nielsen, Janus Storm, 
Erik Mortensen og Jørgen 
Gerner (Voldtofte). Der ven-
ter publikum et festligt og 
fornøjeligt stykke.

ah

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

Som de fleste nok har set, så 
er Helnæs her i sensommeren 
blevet beriget med to rigtig 
store autotrailere, og det 
varmer jo langt ind i hjertet på 
de mange gør det selv folk og 
øvrige husombyggere her på 
Helnæs. Jeg iler derfor med 
at byde velkommen til to nye 
familier, nemlig Susan & Rene 
Ascot på Stævnevej 24, og 
Birgitte & Hans Kristian Erbs 
på Helnæs Byvej 50.

VELKOMMEN TIL HELNÆS
Af Eigil Kristensen  

Susan og Rene

De arbejder begge i Vejle. 
Susan er eksportsælger for 
et trykkeri og arbejder også 
med markedsføringen. Sal-
get består blandt andet af 
produkter som emballage, 
tekstiler og ”plastic”. Susan 
har læst tysk på universitetet 
og er uddannet korrespon-
dent (og til min store glæde 
for fremtidige brochurer) 
fortæller Susan, at hun også 
kan hollandsk. Susan er også 
meget interesseret i brugs-
kunst til hus og have, og 

udover et julesalgsfremstød 
udfor Stævnevej 24, havde 
Susan en julestand i Odense, 
hvor der også blev solgt selv-
bundne kranse, sæber, olie-
lamper og hollandsk lakrids.
Rene er i voksenlære som 
trykker, og han har tidligere 
blandt andet været skibsbyg-
ger og udsendt som FN-sol-
dat. Rene håber på sigt at få 
tid til igen at cykle lidt, og 
måske endda at finde racer-
cyklen frem af ”støvposen”. 
Rene fortæller om en fælles-
interesse, nemlig Hill-clim-
bing. ”For læsernes skyld” 
var jeg jo nødt til at få det 
uddybet, og det drejer sig 
simpelthen om bilkørsel på 
tid op ad bakke. Susan og 
Rene har haft en Lotus Se-
ven, og det er en lidt histo-
risk model, som er en mel-
lemting mellem en Morgan 
og en sæbekassebil. Bilen 
vejer kun 500 kg og med for-
holdsvis stor motorkraft har 
den virkelig kunnet flytte sig 
op ad bakkerne.

Interesserne i dag er blandt 
andet naturen, Maden, stjer-
nehimmelen og fugle-kig-

geri, og de ser begge frem 
til masser af gåture og hol-
der også af at lave god mad 
ud fra gode råvarer, og de 
glæder sig til at få en stor 
urtehave. Susan og Rene er 
blevet gift i august, og de ser 
frem til at være en del af et 
lille engageret ø-samfund, 
hvor der også er plads til for-
skelligheder. De iler med at 
sige ”Hej og velkommen” og 
føler sig allerede taget vældig 
godt imod. Jeg skylder lige at 
sige, at da Susan har arbejdet 
på Fyn-Tour, som blandt an-
det har stået for ”Havørred 
Fyn-projektet”, var en af de 
helt naturlige gaver et par 
flue-stænger og en røgeovn. 
Og med fluestænger og øn-
ske om engagement har der 
selvfølgelig ikke været andre 
muligheder end bosætning 
på Helnæs.
…og da jeg også var lidt 
nysgerrig med hussalg og 
opslået tvangsauktion over 
Stævnevej 24, fik jeg ende-
lig svaret: ” Vi har købt hu-
set af de tidligere ejere, men 

To rigtig store trailere 
er set på Helnæs

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

forsendelse

Ring til Ulla Dreisler
tlf. 64 77 13 72
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www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

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

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

det var lige i elvte time, og 
tvangsauktionen gav en del 
usikkerhed om vores køb”.

Birgitte og Hans Kristian

Dette par hører kun til de 
halvnye på Helnæs, idet de 
har overtaget deres drøm-
mehus 1. juni. Birgitte arbej-
der som produktionschef og 
Hans Kristian arbejder som 
tekstforfatter. Begge er ansat 
ved Andersen & Blæsbjerg 
(Reklamebureau i Odense), 
og da de indtil flytningen 
boede i Solbjerg ved Århus, 
har de haft en hel del trans-
porttid sammen i toget. Efter 
13 år i Solbjerg gik turen så 
til Helnæs, hvor de begge er 
meget glade for al den plads 
og rum, der er i det nye hus. 
De har ledt efter et sådant 
hus, men fik først øje på 
Helnæs Byvej 50 efter lidt 
hjælp fra en af vore lokale 
fotografer (Thomas W), som 
også har en del arbejde ved 
Andersen & Blæsbjerg.
Birgitte og Hans Kristian 
er begge interesseret i 
Landrovere, og de har én kø-
rende udgave og to stående 
på værksted til senere brug. 
Fællesinteressen har bragt 
dem til en tur til Island, 
hvor de sammen med andre 
Landroverinteresserede fik 
sejlet deres Landrovere med 

op til en uforglemmelig tur 
og et terræn, hvor Landrove-
ren virkelig kommer til sin 
ret. 
På spørgsmålet om hvordan 
det er at komme til Helnæs, 
nyder de begge at fortælle om 
de mange gæs i ”baghaven”, 
og at de blev budt rigtig dej-
ligt velkommen til øen med 
fødselsdagsinvitation ved 
naboer og blandt andet skal 
være med til at kreere maden 
til fællesspisningen den 11/1-
2008. Et andet eksempel på 
det gode naboskab, som de 
allerede har oplevet, er at 
genbo Niels har vækket dem 
en morgen kl. 06:15 med 
spørgsmålet: ”Hvor har du 
stillet billaderen?”
Birgitte og Hans Kristian 
kunne meget vel gå hen at 
blive inkarnerede Helnæs-
boere, for de har begge ka-
jakker og, Hans Kristian 
har endvidere planer om det 
fra nu af skal være farligt at 
være havørred herude.

… og husk så på, at på area-
let ved garagen, er det kun 
tilladt at parkere Landrove-
re, og det vil sige, at de fle-
ste Helnæsboerne enten må 
søge dispensation eller par-
kere ved en af naboerne.
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En god tradition havde stor 
tilslutning, da forsamlingshu-
set inviterede til julefest.

JULETRÆSFEST
Af Poul Dreisler 

En enestående flot eftermid-
dag var det, da 40 personer 
bevægede sig til juletræsfest 
i forsamlingshuset. Kl. 14 er 
det hensigten, at de ældre kan 
komme og kl. 18 de yngre 
med børn og sådan blev det. 
Endda var der 85 tilmeldte 
til den sene fest og, som for-
mand Janus stolt fortalte, var 
42 ud af i alt 46 børn på halv-
øen under 16 år tilmeldte. En 
succes som han specielt til-
lagde børnenes optræden på 
scenen. Desuden var der tale 
om en vending fra tidligere 
års mindre velbesøgte jule-
træsarrangement. Et bælte af 
bronzefarvet sollys var truk-
ket rundt på himlen i den 
sydvestlige del. Fra Mejeriet 
til ud forbi fyret sås farverne. 
Da vi gik hjem ca. kl. 16.30 
var solen ved at forsvinde og 
det ejendommelige meteoro-

logiske fænomen sås da i en 
svindende retning i gennem 
træerne mod vest bag for-
samlingshuset. 

Flotte omgivelser

Myten om juletræsfester 
i sne og med kaneklokke-
klang hører historiebøgerne 
til, selvom bestyrelsen inden 
døre endnu engang havde 
gjort et kæmpearbejde for at 
få julen manet frem. Et jule-
træ fra gulv til loft – pyntet 
som en illustration til ”Højt 
fra træets grønne top…” De 
travle frivillige, uden hvem 
intet, serverende i juleudfit, 
i mere eller mindre grad, og 
flot opdækkede borde med 
fremlagte sange og julepynt 
var en fornøjelse at se. Vi var 
der – som de gamle – og det 
passede meget fint. 

Findes der nisser?

Efter Janus velkomst åb-
nede Anne teatret med en 
kort indføring i stykket som 
skulle gå over scenen. Det 
behandlede det endnu aldrig 
afgjorte spørgsmål: ” Findes 

der overhovedet nisser?” Ef-
ter et overbevisende spil af 
de 11 medvirkende børn er 
svaret, at det gør der, selv-
om menneskene ikke altid 
behandler dem efter fortje-
neste. Her hjalp nisserne en 
gammel skrædder med både 
at holde styr på sit værksted 
og ikke mindst at nå at sy 
en frakke til stedets herre-
mand med en urimelig kort 
tidsfrist – et døgn. De 11 
børn der spillede var: nisser: 
Benjamin, Olga, Mathias, 
Katrine, Cecilie og Mette. 
Skrædderens rolle spilledes 
af Eske og herremanden var 
Mark og skrædderens kone 
Caroline blev fremført af 
Ellen og hendes veninder 
var Signe og Charlotte. Alle 
havde været under instruk-
tion af Anne Hansen, som 
dog beklagede, at det havde 
været svært at have dem alle 
samlede til prøver, men det 
var gået godt – og efter for-
lydender – endnu bedre til 
den sene forestilling. Glæ-
deligt var det erfare, at An-
nes barnebarn, Maria, havde 

medvirket til at alt gik, som 
det skulle, bl.a. som scene-
mester, så der er tegn til at 
traditionen kan fortsætte 
– og indenfor familien. 

En god traditions overlevelse

Resten af den meget under-
holdende eftermiddag gik 
med gløgg, æbleskiver, kaf-
fe, lagkage og brune kager 
og ind imellem fik vi sunget 
tre julesalmer og i fravær 
af Anders (præst), der var 
syg, blev der plads til nogle 
runder banko. Jo, det var en 
hyggelig og flot eftermid-
dag for os 40 ældre og med 
yderligere 85 blot en times 
tid efter var det forståeligt, 
at formanden glædede sig 
over denne gode traditions 
overlevelse. 

Juletræsfest i 
forsamlingshuset
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MARLENE LARSEN EBBERUP

Ebberupvej
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!

Helnæs Julemarked 
Julebussen med Kalle og kaf-
fe/slik kørte ikke.  På Møllen 
var der i år ingen aktivitet, 
og Højskolen var heller ikke 
med. I år var det 2. søndag i 
advent mod tidligere 3. søn-
dag.  Så der var i år en del 
forandringer i forhold til tid-
ligere. En rundspørge Hel-
næs Posten har foretaget hos 
dem, der var med tegner et 
billede af et vellykket arran-
gement, som godt kan genta-
ges for 11. gang. Solveig fra 
Bangholm var på Mejeriet 
og solgte og signerede sin 
nye bog.  Der blev solgt vin, 
pølse, gaver og antikviteter, 
og Susanne og Anders var 
glade for besøget og en god 
og hyggelig stemning.  Det 
var gået forrygende. Den 
gamle Smedje havde haft 
juletrængsel og solgt fint af 
dekorationer, hjemmelavede 
nisser, træting og granhunde. 
Helnæs Kunst og Håndværk 

havde solgt mest i caféen og 
næsten ingen juleting, mens 
omsætningen hos Nostaldgi 
og Babadut ifølge Vivi havde 
været på samme niveau som 
sidste år.  Babadut var ny i 
sammenhængen og fik solgt 
en del og gjort reklame for 
sig selv. Hos Quiltepigerne 
havde der været kø på et tids-
punkt – omsætningen havde 
været god, og de er helt sik-
kert også med igen.  Kroen 
mærkede ikke nogen stig-
ning i omsætningen.  Der var 
forudbestillinger, men ikke 
noget ekstra. VestFynskoret 
sluttede dagen af i en godt 
besøgt kirke og dermed endte 
arrangementet, som der var 

megen tilfredshed med fra de 
deltagende og også lyst til at 
gentage næste år.

Morten

Torsdagsklubbens 
afslutning 
Torsdagsklubben sluttede 
det gamle år med en julehyg-
gedag. Inge Højby spillede 
dejlig julemusik til alle san-
gene, skiftevis på klaver og 
harmonika. Der blev læst en 
julehistorie af Selma Lager-
löf og Annelise havde dæk-
ket bord og bagt kage.
Det nye år starter med besøg 
af Solvejg Refslund. Det er 
den 10. januar. Hun vil for-
tælle om sin kunst og vise 
lysbilleder. Ligeledes vil hun 
præsentere sin nye bog. 
Den 25. januar kommer felt-
præst Thomas Beck og ind-
vier os i livet som udsendt 
soldater til krigszoner. Alle 
er velkomne!

ah

Jil Indramning
v/Jan Lund

Butik
Åbningstider:

 Torsdag - Fredag: Kl. 14-18
 Lørdage: Kl. 10-13

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale
Stenløsegyden 10, 

Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44



8  HELNÆSPOSTEN    JANUAR 2008

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.

Redaktionen forsøger at ska-
be en tradition med en årlig 
festlighed i tartelettens tegn. 
Den primære målsætning er 
at skabe grundlag for Helnæs-
Postens fortsatte eksistens 
Sæt allerede nu kryds ved den 
28. februar 2008 kl. 19.00.

TARTELET – ØKONOMI 
HELNÆSPOSTEN
Af Poul Dreisler 

Der er opstået en forbindelse 
mellem begrebet tarteletter 
og HelnæsPosten. I indled-
ningen til artiklen er noteret 
økonomi, som kobling mel-
lem tartelet og HelnæsPo-
sten. Og hvad vil det så sige? 
Det vil sige, at tarteletfesten 
skal gennemføres således, at 
et forventet overskud, stort 
eller lille, ubeskåret går til 
HelnæsPosten. En deltagelse 

i tarteletfesten er derfor en 
støtte til HelnæsPosten. 

Lidt om økonomi

Vi skal ikke trætte med dette 
emne, idet det er noget vi i 
redaktionen selv tumler med 
at klare. Men sagen er, som 
vi har skrevet i sidste num-
mer, at vi ikke længere kan 
tillade os at bede om, at 
lønnede ansatte og direkte 
kontante omkostninger ikke 
honoreres. Skulle Helnæs-
Postens samlede omkostnin-
ger (incl. alt gratis arbejde) 
gøres op, ville værdien af 
arbejdet være meget stort Vi 
tror og mener dog, at Posten 
er noget værd for de, der får 
den ind af døren kvit og frit, 
hvilket de forsat vil få. Det 
er også tilfredsstillende, at 
vi har ca. 60 abonnenter. For 
det meste er de børn af eller 
familierelaterede til Helnæs-
boere, der derved har mulig-
hed for at følge med. Des-
uden har vi mange læsere 
gennem Assens Kommunes 
Biblioteker samt fra 2008 
også Odense Kommunes lo-
kalbibliotek. Pressen får Po-
sten, såvel den skrevne som 
TV og radio. Og naturligvis 

sender vi den til Rådhuset i 
Assens, hvor politikere og 
embedsmændene kan læse, 
hvordan vi tænker og hand-
ler herude. De, der med 
største selvfølge også får 
HelnæsPosten, er naturlig-
vis vore annoncører, som vi 
skylder alt. Det er dog nød-
vendigt, at vi skal have nogle 
flere penge i kassen løbende. 
Det skal ske ved flere an-
noncer, forhøjelse af prisen 
på abonnementer, på løssalg 
og så denne årlige fest med 
tarteletter. Evt. nogle fonds-
ansøgninger og donationer. 

Tarteletøkonomi

I sidste nummer af Helnæs-
Posten havde vi en artikel 
om tarteletten, der gik i selv-
sving. Det blev værre endnu, 

så slemt, at der måtte sættes 
en grænse, herom senere. 
Vore læsere har naturligvis 
gennemskuet, at vi er med 
i et gigantisk markedsfø-
ringsnummer. Meget mun-
tert og meget effektivt. Det 
er lige til undervisningsbrug 
på et salgskursus. Hvad der 
er kommet ud af alt dette 
kan man læse om på www.
dansktar teletselskab.dk. 
Ikke mindst er ideen, som er 
fostret her, om lokalafdelin-
ger af tarteletselskabet, ble-
vet taget op i hele Norden. 
Claes Benthien og vi hjælper 
på denne måde hinanden til 
at opfylde vore målsætnin-
ger hver især. Det er det, vi 
vil bruge tarteletaftenen til – 
dog ikke uden at forglemme 
den kulinariske fornøjelse 

Tarteletfesten 
er under  
planlægning
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MURERFIRMA GUNNAR PEDERSEN

HANS PEDERSEN
SNAVEN 11 · 5631 EBBERUP

TLF. 64 74 11 99 · MOBIL 20 74 16 99

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Udlejes med fører: 
Teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Bobcat · Rendegraver

Aut. 
kloakmester

STEVNSBO.COM
· Aut. kloakmester

· Nedbrydning
· Kabelarbejde

Drejervænget 1 · 5610 Assens
TLF. 6477 1255 · FAX 6477 1613

Klokkeringning i 
Helnæs Kirke

Så kom der lige før jul auto-
matisk klokkeringningssy-
stem i Helnæs kirke. Det har 
mange nok allerede oplevet 
ved julekoncerten. Da klok-
kerne først var sat i gang, 
ville de ikke stoppe igen. 
Vi fik hele ringninger under 
koncerten. Første gang gik 
det godt nok, selv om klok-
ken blev lidt mat i slagene på 
de sidste slag. Anden gang 
klokkerne skulle i brug var 
systemet nok ikke helt som 
det skulle være, vi fik i hvert 
fald klokkeringning nok ved 
koncerten. Det er ikke så let 
med den moderne teknik. 
Hvis vi ikke har helt hold 
på, hvor der skal trykkes, og 
hvor følsomt det skal gøres, 
kan der let ske fejl. Men efter 
lidt teknisk hjælp og en fjer-
betjening, mener Hanne, at 
hun har styr på det. Det er nu 
alligevel anderledes at tænke 
på, at det nu er teknikken, der 
ringer solen op og ned. Man 
må håbe, at det ikke ender 
med at det også bliver teknik-
ken, der bestemmer hvornår 
solen står op og går ned.  hba

KORT NYT

og ikke mindst det muntre 
ved hele aktionen. 

Selvsvingets fortsættelse

Dette gigantiske medie- og 
markedsføringsnummer med 
tarteletten som genstand blev 
pludseligt nærværende, da 
både P4 - Fyn. og DR Tv-avi-
sen blev interesserede. Næste 
skridt kom lige før jul, hvor 
det første nyhedsbrev ud-
kom. Det hedder Tarte Letter 
(no.1). Her omtales hvad der 
sker i selskabet og der er nye 
sæsonopskrifter: tarteletter 
med frikassé af and, perleløg 
og frisk kørvel og tarteletter 
med torsk i sennepssauce. 
Der opfordres til medlem-
skab i selskabet ved henven-
delse til tarteletter@gmail.
com. Medlemskab er gratis 

og senere medlemskab i Hel-
næs afdelingen sker automa-
tisk, hvis det ønskes. Alle 
nye medlemmer vil modtage 
en gratis tarteletplakat. 

Hvad gør vi så nu?

Den 28. februar kl. 19.00 er 
der tarteletaften i Helnæs 
Forsamlingshus. En komité 
er nedsat, den er sammensat 
af folk med et nært forhold 
til tarteletter, til HP og for-
eningslivet på Helnæs. Det er 
Poul Dreisler, Otto Arp, Ger-
ner Bauer (ny i HP), Susanne 
Nielsen, Bente Haines, Palle 
Hermansen og Britta Schall 
Holberg. komitéæresmedlem 
er Annelise Larsen. Udover 
at etablere den lokale afde-
ling har komitéen ansvaret 
for aftenens program. Vi kan 
løfte sløret så meget, at der 
vil blive serveret en menu 

med tarteletter, et foredrag 
af Claes Benthien om tarte-
letten som måltid før, nu og 
i fremtiden. (emnet er endnu 
ikke helt fastlagt).  Program-
met vil blive meddelt i næste 
nummer af HP. Dog, ét er 
fastlagt. Tarteletaftenen er 
torsdag den 28. februar 2008 
kl. 19.00. Hvis du vil sikre 
dig plads allerede nu, så ring 
til 64 77 12 72 eller brug 
dreisler@mail.dk. Vi kender 
endnu ikke prisen, men den 
bliver det hele værd. På hjer-
telig gensyn.   

Tegning: 
Gert Ejton, 
Fyens Stiftstidende               
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H E L N Æ S H U S Grafisk
Vi designer tryksager og hjemmesider! 
Kontakt os gerne for uforpligtende tilbud!

      Tlf. 63 610061 · www.helnaeshus.dk

Fibernet - nu i Ebberup 
Den 21. november afholdt 
EnergiFyn et møde på Eb-
berup Skole om fibernet. Ca. 
100 beboere var mødt frem 
og et par Helnæsboere, for 
at høre, hvad fibernet er og 
hvad det kan og hvad det ko-
ster etc? Vi har i HP nr. 11 
stillet krav om fibernet på 
Helnæsfor at være på højde 
med teknologien. Fibernet 
vil få betydning for os om 
få år, især hvis vi skal have 
fornøjelse af såvel nutidige 
bredbåndsdimensioner og 
TV-signaler. EnergiFyn ar-
bejder på den måde, at de 
afgrænser et byområde dvs. 
den tættest befolkede del af 
et område og indbyder be-
boerne til et informations-
møde. I Ebberup havde man 
indkredset stationsbyen, 
Sønderby og Gl.Ebberup, i 
alt 580 husstande. Kravet til 
rentabilitet i det område er, 
at mindst 94 altså 16 % el-
ler hver 6. husstand skal sige 
ja, så nedlægges fibernet. 
Det koster ca. 4,000 kr at få 
lagt ind, dog 2.245 kr, hvis 
man selv graver ind til huset. 
Hvis man er rigtigt mange 
i et område sænkes prisen. 
Hvis således mere end 70 % 
i et område tilslutter sig, er 
det gratis, hvis man graver 
selv. (Det afhænger givetvis 
af områdets størrelse). Ved 
2/2 Mbit/s og 9 TV kanaler 
koster det 498 kr at abonnere 
pr. måned. Heri er indregnet 
fastnettelefon. Fibernet er 
altså transmission af signaler 
til både TV-signaler, telefoni 
og bredbånd (af mange di-
mensioner). Hvis man ønsker 
en 10/10 Mbit/s koster det 
100 kr mere.. Salgskonsulen-
ten fortalte på spørgsmål om 
kravene til området størrelse 

og tilslutning, at man i Fjel-
lerup, en lille by ved Rys-
linge / Kværndrup med 135 
husstande lagde fibernet ned, 
idet det lykkedes at indsamle 
108 kontrakter. Eller 80 %. 
For yderligere information 
se http://www.energifyn.dk/
index.aspx?articleid=1273 

Hvad koster det på 
Helnæs?
På forespørgsel fra Helnæs-
Posten har EnergiFyn vurde-
ret, hvad det vil koste, hvis 
man skulle lægge fibernet 
ud til Helnæs og hvilke krav 
til tilslutning, der vil blive 
stillet, hvis tilbuddet skal 
balancere med de priser, der 
i øvrigt regnes med i f.eks. 
Ebberup. Salgkonsulent 
Carsten Hansen har svaret, 
at projektfolkene i Energi-
Fyn nu har set på Helnæs, 
og  “------ vi skal have en 
meget stor tilslutning før det 
økonomisk kan løbe rundt. 
Dette fordi vi skal grave fra 
Ebberup og lægge et søkabel 
ved dæmningen til Helnæs. 
Vi skal have en tilslutning 
på omkring 85 - 90 % af alle 
husstande på Helnæs. Det 
svarer til omkring 300 hus-
stande (der er 340 husstande 
på Helnæs). Tilslutningspri-
sen vil være 3.995,- ligesom 
i Ebberup, og 2.245,- hvis 
man selv graver fra skel til 
husmur. Der vil ikke være 
mulighed for yderligere ra-
bat (incitamentsprogram-
met, hvor etableringsprisen 
falder ved stor tilslutning). 
Fiberabonnementet pr. må-
ned er kr. 149 kr. Man binder 
sig i 6 måneder, hvorefter 
det kan opsiges med 30 da-
ges varsel.” Carsten Hansen 
slutter med en optimistisk 
vurdering og et tilbud: ” 

Om det er realistisk med så 
stor en tilslutning er svært 
at sige, men Fjellerup har jo 
f.eks. vist, at det kan lade sig 
gøre. Hvis I er interesseret, 
vil vi stadig gerne være med 
til at afholde et informati-
onsmøde på Helnæs.”

Beboerforeningen arbejder 
videre med sagen
Med de krav til lokal tilslut-
ning er det nok tvivlsomt, 
om der er basis for Ener-
giFyns tilbud, med mindre 
man kunne komme med 
idéer til at få flere på fiber-
kablet på vejen herud i f.eks. 
Brydegård og Brunshuse. 
Alt dette er dog pt. kun luf-
tige muligheder. Kravet er 
dog først og fremmest, at få 
sommerhusene med. I lighed 
med kontakten til TDC, er 
det HelnæsPostens politik at 
overdrage denne type opga-
ver til relevante foreninger 
/ personer, der har et sådant 
arbejde som målsætning. 
Derfor er det meddelt Ener-
giFyn, at beboerforeningen 
har overtaget kontakten til 
EnergiFyn bl.a. med henblik 
at komme videre med denne 
sag til en dag, hvor fibernet-
tet er en realitet.

pd

Møde med TDC 10. 
januar 2008 kl. 19.30 i
Forsamlingshuset 
HelnæsPosten har brugt me-
get plads til at orientere om 
bredbåndsforholdene på Hel-
næs. TDC har i uge 50, dvs. 
lige før jul, udvidet den frem-
skudte central på Helnæs, 
kaldet Snave 2, der er place-
ret i et teknikskab i kanten 
af haven til Østergård. Man 
kører forbi skabet på vej ned 
til stranden. Der er nu 144 

tilslutninger til forbrugerne 
på Helnæs. Selvom man 
herunder også regner som-
merhusfolket med, skulle der 
være rigeligt plads til alle, der 
ønsker at få en bredbåndsfor-
bindelse, idet der regnes med 
at være ca. 300 husstande på 
Helnæs. Det vides, at der alle-
rede er koblet nye forbrugere 
på. Det formodes endvidere, 
at de, der på grund af stort 
pres på TDC gennem den 
seneste tid har fået etableret 
bredbånd (ADSL) ved direk-
te adgang til Snave Central 
(altså over vandet til Snave) 
er blevet flyttet over på den 
fremskudte central, idet det 
vil give en højere hastighed, 
jo tættere brugeren er på cen-
tralen (her Snave 2). 

Fremtidens teknologi
Vedrørende hastighed, skal 
man være opmærksom på, at 
den hastighed, der reklame-
res med ikke er den hastig-
hed, der er den faktiske. Der 
tales om en teoretisk og en 
faktisk hastighed. F.eks. er 
undertegnedes hastighed ble-
vet målt til (at modtage sig-
naler: 3.2. Megabit, at sende 
signaler: 113 Kilobit) og det 
man køber og betaler for er 
4 MB / 256 KB, dvs. 20% af 
hastigheden tabes undervejs 
fra central til computer, når 
der modtages og ca. 60% når 
der sendes. Det er helt nor-
malt, jf.  TDC ś oplysninger. 
Det er ”konvolutten”, der ta-
ger det. Dvs. alt det, der skal 
til fra et signal sendes til det 
modtages, tager hastighed. 
Derfor handler det om, at få 
dimensioneret sin forbindel-
se, så dette tab dækkes ind. 

Mødet i forsamlingshuset
Som tidligere nævnt har 

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

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

VINTERARBEJDE…

· Flishugning
· Dræningsarbejde
· Træ til flisning købes

SKOVKROGENS MASKINSTATION
Skovkrogen 5 · 5683 Hårby · Tlf. 6477 1264

TDC indvilget i at mødes 
med nye og gamle kunder 
den 10. januar kl. 19.30. Her 
vil Rasmus Maibom og Peter 
Laursen fra TDC ś salg og 
support kunne give de op-
lysninger, der er brug for, for 
de, der påtænker at tilslutte 
sig bredbånd eller de som har 
spørgsmål generelt til udvi-
delsen. Det skal nævnes, at 
Sommerlandets Grundejer-
forening også er orienteret 
om mødet, idet det er afgø-
rende for en fortsat udvik-
ling med bl.a. fibernet, at så 
mange som muligt tilslutter 
sig. Dette har naturligvis at 
gøre med økonomien i et net, 
der vil kunne transmittere 
såvel TV-, som telesignaler 
(både telefon og bredbånd). 
Først og fremmest drejer det 
sig om at få alle spørgsmål, 
der måtte være vedrørende 
bredbåndet rejst og afklaret 
og det kan man når TDC 
møder os i Forsamlingshuset 
torsdag den 10. januar. Ar-
rangørerne af mødet er Hel-
næs Beboerforening, Helnæs 
Ø-net og HelnæsPosten. Det 
er aftalt, at beboerforenin-
gen overtager kontakten og 
det fortsatte arbejde med at 
fremme interessen for et evt. 
fibernet efter mødet. Se også 
artiklen om fibernet.

pd

Nye urnegravsteder på 
Helnæs Kirkegård

Der er i efteråret blevet lavet 
nogle nye Urnegravsteder. 
Det har vist sig, at der var 
brug for et sådan område, da 
mange ønsker sig urnegrav 
med plads til en sten med 
navn på, og lidt mere plads 
omkring graven i stedet for 
bare en sten på græsplænen. 
En lille plads er blevet an-
lagt i det nordøstlige hjørne 

af kirkegården. Der er skabt 
en fin plads med lav beplant-
ning. Grave ligger rundt 
langs kanten af området og 
midt på området er plantet 
en rødbøg. Det er blevet et 
fint lille anlæg, som er værd 
at gå op at se på. En kirke-
gård er en kulturhistorisk del 
af et sogn, der fortæller om 
de mennesker, der har levet 
og haft deres virke i sognet 
gennem mange år. Sådan er 
det også at vandre på Helnæs 
Kirkegård. Når man læser 
navnene på de forskellige 
sten, opdager man hurtigt en 
sammenhæng med de men-
nesker, der lever på Helnæs 
i dag. Man finder navne på 
mennesker, hvis navne er be-
kendt fra de fortællinger, der 
er blevet fortalt af de gamle 
slægter.
Et besøg i kirken og på kir-
kegården er altid et godt sted 
at begynde, når man kom-
mer til en ny landsby. Der er 
meget forskel på kirkegårde-
ne forskellige steder i landet, 
men de afspejler alle meget 
om slægter, holdning og livs-
stil. Især er det spændende, 
hvor der er titler på grav-
stenene. De fortæller me-
get om, hvem der har levet 
i byen. Var der en smed, en 
skrædder, store gårdmands-
slægter eller en herregård i 
nærheden. Tag også en tur til 
gravstenene fra de nedlagte 
grave, ikke mindst dér finder 
man spændende navne og 
titler. Alle disse oplysninger 
danner tilsammen et billede 
af, hvor man er og blandt 
hvilke mennesker.

hba

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

forsendelse

Ring til Ulla Dreisler
tlf. 64 77 13 72
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I kommunalreformens 
kølvand er Assens kommune 
godt i gang med at udarbejde 
en strategiplan for den sam-
lede kommunes fremtidige 
udvikling.

LANDDISTRIKTSPOLITIK
Af Jens Zimmer 

Planen fremlægges ifølge 
det senest oplyste til høring 
i februar måned. Kommunen 
har samtidig i 2007 etableret 
en såkaldt ”LokalAktions-
Gruppe” (LAG), som blandt 
andet har til opgave at udar-
bejde ansøgninger om mini-
sterielle penge til udvikling 
i landdistrikterne. I 2007 
oprettede kommunen også 
Landdistriktsrådet, der med 
repræsentanter fra ”borger-
grupper” fra de forskellige 
landdistriktsområder skal 
tjene som bindeled mel-
lem kommunen og de lokale 
landsbysamfund. I regi af 
Landdistriktsrådet er der 

centralt søgt og bevilget mid-
ler til udarbejdelse af lands-
byplaner, som udtrykker 
den enkelte landsbys ønsker, 
strategi og handlingsplan for 
udviklingen fremover. Fem 
landsbyområder (Snave/Dre-
slette, Verninge, Jordløse, 
Ørsted/Frøbjerg/Orte og 
Bågø) har fået midler til dette 
formål. På et beboermøde i 
Helnæs forsamlingshus blev 
der også i 2007 etableret en 
”borgergruppe” på Helnæs 
med henblik på at klarlægge 
de lokale behov, ønsker og 
planer for Helnæs’ fremti-
dige udvikling. I efteråret og 
frem til nu har en række ”te-
magrupper” på opfordring af 
Borgergruppen arbejdet med 
forskellige emner (trafik, bo-
sætning, natur og stisystemer, 
og alternativ energi). Oplæg-
gene fra grupperne udsendes 
til alle beboere på Helnæs 
den 15. januar med henblik 
på diskussion på borgermø-
det den 21. januar og den ef-
terfølgende udarbejdelse af 
en landsbyplan i 2008.

Turisme og Helnæs

Under arbejdet med forslag 
til udviklingsstrategi for 
Assens kommune er der fra 
flere sider blevet peget på 
Helnæs som et vækstområde 
for turisme/naturturisme, 
- for eksempel fra LAG (Lo-
kalAktionsGruppen), NIRA 
Konsulenterne, som arbejder 
for kommunen, og forman-
den for Landdistriktsrådet 
(på trods af anmodning om 
ikke at inddrage Helnæs i 
et høringssvar så længe det 
lokale arbejde pågår). Kvali-
teten og omfanget af turisme 
indgår som faktor i emner 
som trafik, bosætning, natur 
og stisystemer, og har der-
for også været et element i 
arbejdet hos de ovennævnte 
temagrupper. Men når nu 
kommunen i forbindelse 

med sit arbejde med en stra-
tegiplan opfordrer borgerne 
til at give deres mening til 
kende, hvad er så Helnæs be-
boernes holdning til Helnæs 
som vækstområde for turis-
me? Beboerforeningen bad 
så sent som i 2001 det da-
værende Fyns Amt og Skov- 
og Naturstyrelsen om ikke 
yderligere at markedsføre 
Helnæs som turistområde, 
da Helnæs allerede tiltræk-
ker mange turister.

En borgerundersøgelse

Med et formål at få en fak-
tuel viden om Helnæs bebo-
ernes holdning om Helnæs 
som udvidet turistmål har en 
ny temagruppe, bestående af 
Mikael Grønlykke, Kirsten 
Hoppe, Jørgen Storm, Jens 
Zimmer og Anna Nielsen, i 
november-december måned 
gennemført en ”borgerun-
dersøgelse”. Alle fastboende 
husstande på Helnæs er såle-
des, så vidt det har været mu-
ligt at træffe nogen hjemme, 
blevet spurgt om deres hold-

ning til Beboerforeningens 
tidligere udtalelse fra 2001 
med følgende opdatering: 
”Øget markedsføring og 
et øget aktivitetsniveau vil 
lægge pres på et i forvejen 
skrøbeligt vejnet, sætte na-
turen under pres, og påvirke 
privatlivets fred og den gode 
oplevelse for fastboende og 
de gæster og turister, som 
vi allerede har.” Undersø-
gelsens oplæg og talmæs-
sige resultater vil sammen 
med det øvrige materiale 
fra Borgergruppen blive ud-
sendt til Helnæs beboerne 
den 15. jan., og således være 
til rådighed på Borgermødet 
mandag den 21. januar.

Udvidet markedsføring af Helnæs som turistområde?  

– En borgerundersøgelse
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

MATERIALEUDLEJNING

UDLEJNING AF ALT INDENFOR 
VÆRKTØJ TIL RENOVERING,  

ENTREPRENØRMASKINER, LIFTE M.M.

DREJERVÆNGET 1 · 5610 ASSENS · WWW.V-MU.DK

TLF. 64 71 10 30

Vi har modtaget:

Ilse M. Kürstein, Stævnevej, har fundet  
meget inspiration i udstillingen  
”Opklaring”, af Alexander Thieme, som 
var den sidste i år i Galleri Helnæs Gamle 
Præstegaard.
 I nr. 10 bragte vi novellen 
”En kold vinterdag”. 
Denne gang har Ilse omsat sine indtryk i 
digtet: “At se det store i det små.” 

At se det store i det små
er det kun få, som får øje på:
en container, ved man hvad er;
en busk og et vindve ligeså;
men at se på et lærred kun med tekst.
Det er dog noget forhekst.
Men, siger jeg til dig:
”Mal en dårende kvinde”,
da kan du mange billeder finde, 
en dør kan åbnes til mange rum, 
til køkken eller til kælder,
eller ind til din elskedes kammer.
Det vil du nok heller.

”Et vinterlandsskab med stejlende hest”, 
det gefaldt mig nu bedst,
satte tanker i gang 
om Slesvigs historie,
jeg lærte en gang.
Får fantasien i sving,
og bliver var,
at man kan lære af én, 
man troede, holdt os for nar.
Nogle fik øjnene op
andre fik måske en prop.
Sådan kan vi há  hver sin fornøjelse.
Hvordan var din billed-fordøjelse?

Børnesidens læsere ønskes RIGTIG GODT NYTÅR!

For 3. år i træk har en flok helnæsbørn spillet et lille skuespil 
til Forsamlingshusets juletræsfest. Efter ønske blev det noget 
med nisser denne gang. Tak til jer, der brugte tid på at øve 
stykket!  Det er Eske, Ellen, Mark, Charlotte, Signe, Olga, 
Benjamin, Mathias, Mette, Cecilie og Katrine. Tak til Maria 
for praktisk hjælp.

December måneds heldige vinder til et besøg i Tobaksgaar-
den er: Sine, Helnæs byvej 18.

I sidste måned var Laura og Line i Tobaksgaarden og så ”In-
gen juleferie” spillet af børn.
Line fortæller handlingen: En klasse børn må ikke få julefe-
rie for deres lærer. Han hedder Granberg og han hader julen. 
Så kommer der nogle nisser og driller ham. De tager hans 
madpakke, hans kridt, hans briller og hans taske. Alle børne-
ne kalder på nisserne, de kommer frem, og så får Granberg 
sine ting igen. Han bliver glad, og så får børnene juleferie.

Billede tegnet af Cecilie Rasmussen, Stævnevej 14, 9 år
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DET SKER I JANUAR

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. 6066 3341

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

FORENINGER

Gudstjenester
13. januar kl. 9.30
20. januar kl.11.00
27. januar kl. 9.30
3. februar kl. 11.00
10. februar kl. 17.00

Ølsmagning
Ølsmagning for kneitene på 
Helnæs: torsdag d.14-1-08 
kl.19,30 i Borgerhuset
Tilmelding: 
Jørgen Hesselbjerg 6477 
1829 eller Dan 6477 1501 el-
ler darajo@mail.dk 

Helnæs 
Lokalhistoriske arkiv 
er åben den 1. lørdag i hver 
måned fra kl. 9.30 til 11.30

Sangaften
”Ud i den blå” en rundvis-
ning i højskolesangbogen
Sangaften med Christian 
Dyrst den 14. januar 2008, 
kl. 19.30 på Højskolen.

Arr. Menighedsrådet

Linedans og gymnastik
Hver mandag er der Line-
dans kl. 19.15 til 20.15 på 
Højskolen. Start d.14. januar
Hver torsdag er der gymna-
stik kl.19.00 til 20.30 på Høj-
skolen. Start den 10. januar

Fællesspisning
For de, der er tilmeldt. 
Husk Fællesspisning den 11. 
januar 2008, kl. 18.00 i bor-
gerhuset. 

Jagtforeningen
Der afholdes Generalfor-
samling i borgerhuset tirs-
dag den 15. januar 2008 kl. 
19.30.
Der afholdes rævejagt søn-
dag den 20. januar 2008, og 
deltagerne mødes ved Høj-
skolen kl. 9.30. Traditionen 
tro, er der suppe efter jag-
ten.

Helnæs Beboerforening
Den årlige dilettantforestil-
ling i Helnæs forsamlings-
hus finder sted d. 9. februar 
2008. 
I år hedder stykket:” Bed & 
Breakfast” Der spilles kl. 
14.00 og kl. 19.00. Mød op 
til en festlig aften.

Foredrag
Foredrag på Højskolen på 
Helnæs Onsdag den 6. fe-
bruar kl. 19.30
Emne: Stat og Kirke
Folketingets Ombudsmand, 
Professor. dr.jur. Hans Gam-
meltoft-Hansen
Arrangementet er gratis. 

Arr. Helnæs menighedsråd

Borgermøde
Helnæs som landdistrikt
Mandag den 21. januar 2008, 
kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Diskussion af oplæg til 
landsbyplan for Helnæs

Arr. Beboerforeningen og 
Borgergruppen

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

13 Sigurd og Big Bandet for hele 
 familien 

13 Nytårkoncert med DR Big Band og 
 Sigurd Barrett

15 Lions for Lambs

22 Elizabeth: The Golden Age

25 Morten Øberg & Bent Lundgaard 
 feat. Mads Vinding

26 NullerNix for sjov – sange og 
 fortællinger

26 Bjarne Roupé Group

29 Hairspray

31 Thera Hoeymans Band

31 Thera Hoymans - malerier

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

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

Assens 
Vinduespolering

v/Ebbe Vesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

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

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25
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Klaver sælges:
Klaveret i forsamlingshuset 
sælges Prisidé 200,-
Henvendelse til Helnæs 
Idrætsforening Ved Jakob 
Haahr Tlf.: 6477 1260

Efterlysninger: Postkort  
Har du nogle gamle postkort 
med motiver fra Helnæs, så 
vil jeg gerne passe på dem.

Batterilygte
Jeg har på Stævnevej fundet 
en stor grøn håndlampe med 
akkumulator, og selv om det 
er dejlig lygte, vil jeg gerne 
levere den tilbage til ejeren. 
Eigil, Strandbakken 21
Tlf. 4042 9388

Stålport sælges billigt
Ubeskadiget og i god stand 
Henvendelse:
Anders Lyng Bangholm 
Tlf. 6477 1804

Akvarium 1000 l.
m. alt tilbehør sælges.
prisen taler vi om.
Henv: Claus Skøtt 
Tlf.2945 1412

Ejer efterlyses
Ejer til bortløben kat søges.
Sort kat, meget kælen, måske 
vant til hunde, har været ved 
Abkjeldsgård de sidste ca. 10 
dage.
Ring på 64771981

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

MÆRKEDAGE

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

Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt 
om vinteren, udlejes. 
Henvendelse: 
Helnæs Antik  
Tlf. 6477 1485
 
Klintholm Honning
Helnæs Byvej 17 
Bjarne Grønbæk
Pris 35 kr. pr. glas
Tlf. 6477 1735

Familie søger bolig på 
Helnæs
På mange ture har vi besøgt 
Helnæs og ønsker at bo her 
permanent.
Så derfor søger vi en GÅRD, 
BYGGEGRUND ELLER 
LIGNENDE til køb på Hel-
næs. Vi forestiller os et sted 
hvor der kan vokse nogle 
frugttræer og buske, gå nog-
le høns og hvis det er stor 
nok så også gerne nogle får, 
som vi har ønsket os længe. 
Alt har interesse!!!

I 10 år har vi boet i Odense 
men savner luft samt vand 
omkring os. Vi elsker ha-
vet og ønsker at være del af 
et mindre landsbysamfund. 
Igennem Helnæsposten ved 
vi at der findes spændende 
aktiviteter som vi gerne vil 
deltage i og bidrage til når 
det lykkes at finde et godt 
sted at bo på Helnæs.

Vi er en familie, 2 voksne og 
4 børn:
Markus (40 år), Karlina (40 
år), Linus (13 år), Aaron 
Känke (11 år) Yolande (9 år), 
Vincent (6 år) 
Med tak og glæde tager vi 
imod hvert tilbud eller »praj« 
om grund, gård, hus som bli-
ver til salg på 
Tlf. 2365 8240 eller på 
wiederhold@mail.dk

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.

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

forsendelse

Ring til Ulla Dreisler
tlf. 64 77 13 72

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!

Helnæs som landdistrikt

Borgermøde mandag den 21. januar 2008, kl. 19.00
i Forsamlingshuset

Diskussion af oplæg til landsbyplan for Helnæs

Før borgermødet:
Fem grupper har siden borgermødet i september sam-
let materiale og arbejdet med emnerne: trafik, bosæt-
ning, energi, natur og stisystemer og turisme. Grup-
perne skal senest i begyndelsen af januar sende deres 
færdige oplæg til Borgergruppen. 

Med udgangspunkt i gruppernes oplæg laver Borger-
gruppen en samlet tekst til drøftelse på borgermødet 
den 21. januar og til brug i det videre arbejde med en 
landsbyplan for Helnæs.

Borgergruppens samlede oplæg bliver omdelt til alle 
husstande på Helnæs i ugen før borgermødet, - med 
de originale bidrag fra debatgrupperne vedhæftet.

På borgermødet:
Borgergruppens samlede oplæg fremlægges og dis-
kuteres.

Efter borgermødet:
Borgergruppen tilretter oplægget til en landsbyplan 
for Helnæs på grundlag af borgermødets diskussioner 
og konklusioner med henblik på at kunne præsentere 
det tilrettede oplæg på et møde i Flemløse den 31. ja-
nuar.

Mødet i Flemløse er arrangeret af Assens kommune, 
som har inviteret Borgergruppen til at fortælle om ar-
bejdet med en landsbyplan på Helnæs sammen med 
de fem områder (Snave/Dreslette, Verninge, Jordlø-
se, Ørsted/Frøbjerg/Orte og Bågø), der direkte ind-
går i kommunens projekt vedrørende udfærdigelse af 
landsbyplaner.

Med venlig hilsen    
Beboerforeningen og Borgergruppen

Ingen mærkedage meddelt i 
denne måned.
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Hørt på Bus  
– terminalen i Assens
I
En fremmed møder en 
Helnæsboer.
”– Hvorfor går der så få 
busser til Helnæs?”
– Det fordi vi vet ha for 
maa..n turister deru”

II
”– Hvilken bus går til Hel-
næs?
– Jov, du ska bare kik et-
ter dæn, mæ skiltet:
ASSENS TIL… DERU DU 
VE’ NOK!”

Markedsføring af 
Helnæs
Fra vor egen Google-ver-
den: 
”Hvad kan man få på 0.13 
sekunder?
-????
64.000 opslag om Hel-
næs”

Nyd frokosten,  
middagen eller hold festen hos  

os i hyggelige omgivelser

8. februar 
Mad- & vinarrangement

1. og 22. marts 
Vildtaften med dans

Bordbestilling kan ske 
på 64 77 13 41

Eller få mad ud af huset

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Helnæs-boere fyldte godt i 
billedet, da Flyverhjemme-
værnseskadrille 424 Sydfyn 
havde sin årlige uddeling af 
årstegn. To kendte Helnæs-
boere, Annelise Larsen og 

Finn Spangsbjerg Hemming-
sen fik begge 20-års tegn for 
deres mangeårige indsats 
i det lyseblå hjemmeværn. 
Det var en anden Helnæs-bo, 
nemlig Marianne Terp, der 

i sin egenskab af Eskadril-
lechef overrakte årstegnene. 
Og så var det for resten Jør-
gen Terp, ligeledes fra Hel-
næs, der stod fanevagt.

erik grove

Eskadrillechef Marianne Terp overrækker årstegn til Annelise Larsen og Finn Spangsbjerg Hemmingsen, 
mens Jørgen Terp stod fanevagt. De er alle fra Helnæs. Manden i baggrunden er kaptajn Jonas Mentz fra 
Jonstruplejren på Sjælland, og han er vistnok ulykkelig over ikke at have forbindelser til Helnæs.

Helnæs var rigt repræsenteret


