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En sag om retten til at færdes 
på en sti på skrænten ved 
Helnæshus åbner for et spæn-
dende historisk indblik om 
livsbetingelserne på Helnæs 
i 1800-tallet og senere. Et 
fyldigt historisk materiale, ind-
samlet til brug for retssagen 
er, sammen med andre kilder, 
baggrunden for en række 
artikler om disse livsvilkår. 

STRandEn
Af Poul Dreisler 

I denne første artikel ser vi 
på baggrunden for retssagen 
og på hvorfor der overhove-
det var en sti på skrænten 
– og hvorfor netop der. I to 
følgende artikel vil vi bl.a. se 
på sammenhængen mellem 
stien og den bebyggelse, der 
senere får navnet Helnæs-
hus. Desuden giver materia-
let anledning til endnu et par 
artikler, hvor vi vil belyse 
den livlige skibsfart, der var 
en livsnødvendighed for Hel-
næsboerne og om anlæg af 
veje og stier som generelt er 
forudsætningen for velstand 
og udvikling i et samfund. 
Hermed håber vi, at have 
skabt en helhed til forstå-
elsen af epoken og dermed 
også til trappens eksistens.  

tLæs mere på side 6

Trappen 
ved skrænten (I)

foto: ah
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LEdERIndhold
STRANDEN > Forsiden og side 6 - 7
TRaPPEn VEd SKRÆnTEn 
En sag om retten til at færdes på en sti på skrænten ved Helnæs-
hus åbner for et spændende historisk indblik om livsbetingelserne 
på Helnæs i 1800-tallet og senere. 

jULERUNDTUR > side 3, 4, 5, 9
Jul på Helnæs 
For 11. gang blev der afholdt jul på Helnæs og mange fulgte opfor-
dringen til at jule med.

PASTORENS KLUMME > side 3
det er ikke mennesker det gælder, når kejseren tæller
Uddrag af en juleprædiken.

vELKOMST > side 4
Moira & Erik Poulsen i Skomagerhuset. 
Traditionen tro taler HelnæsPosten med nytilflyttere. Dog er vi lidt 
bagud med Moira og Erik, men nu vil de slå sig ned fast – og så 
er det tiden.

OM BORgERgRUPPEN > side 8
Vi har modtaget – og En kommentar 
Debat om Borgergruppen. 

PORTRÆTSAMTALE > side 10 - 11
Højskoleophold for udlændinge, et dørtrin til indsigt og ud-
syn! 
To ungarske kunstnere med usædvanlig baggrund for deres kunst-
neriske virksomhed, har været elever på højskolen i vinter. Kvin-
derne har for meget magt, siges det bl.a.

KUNST > side 12
Sasha i royalt selskab
Planteriget i greve er indtaget af Alexander Thieme og hans 
kunst.

PERSONLIgE > side 15
Nekrologer om grethe Skøtt og gudrun Nielsen. 
 

Ved årsskiftet
Det er naturligt at HelnæsPosten ser tilbage på året, der er 
gået og frem på de, som kommer. Vi har nu udgivet HP i 3 år 
og er gået i gang med det fjerde i lyset af, at verden ikke er, 
hvad den har været. Vi har i årets løb haft et stigende antal 
abonnenter, trykker hver måned 310 eksemplarer, hvoraf ca. 
halvdelen omdeles gratis på Helnæs, ca. 80 sendes rundt i 
landet og til udlandet, idet en norsk familie ikke vil undvære 
nyt fra øen, når de tager hjem fra ferie. Vore 28 annoncører 
får et blad, og desuden har vi en lille løsbladskundekreds på 
10 i Ebberup og endelig sender vi bladet til vore mediekol-
leger og Rådhuset. Vi skal ikke glemme, at vi også lægger 
HP ud på nettet, hvor rigtigt mange mennesker kan se den. 
(www.helnaesposten.dk) Vi har en klar opfattelse af, at HP 
er en livline ud til Helnæs-relaterede personer, familiemed-
lemmer og andre, der har et forhold til det, vi skriver om, og 
som glæder sig til at modtage bladet hver måned. Det mener 
vi også er tilfældet for dem, der modtager bladet her på ste-
det. Vi vil meget gerne i nærmere kontakt med vore læsere, 
gerne dem der har en historie at fortælle eller som har en 
mening om livet, som det leves herude. Kigger vi ned over 
listen med emner, vi har taget op, ser vi, at HP afspejler et 
forløb over året, der nok gentages år for år, og som dermed 
betegner den kontinuitet, der præger vort liv på landet, men 
vi fornemmer også, at der 

sker ændringer, uanset om vi synes om det eller ej. Vi har 
lært, at vi skal vurdere vores fremtid ud fra begreberne ’mu-
ligheder og trusler’, når noget kommer til os udefra. 
Vi må erkende, at HP kun med nød og næppe kommer ud 
af året med sorte tal. Vi skal ikke tjene penge, men det skal 
kunne løbe rundt. Og når der spares annoncekroner hos os, 
ja, så gør det lidt ondt. Vi må sande det gamle ord om, at en 
sommerfugls vingeslag i Nepals bjerge kan udløse en orkan i 
Brasiliens regnskove. Således har finanskrisen også ramt os. 
Vi skal i løbet af januar finde flere annoncører. Vi startede 
også svagt sidste år, men overvandt hurtigt krisen og vi håber 
og tror på, at vi også gør det denne gang. Her kan vore læsere 
hjælpe os. Der er dog grund til at tro på fremtiden og på de 
mange muligheder vi har for fortsat at meddele vore læsere 
om de positive ting, vi oplever, og som vi holder af at fortælle 
hinanden. En stor tak til alle, der støtter HelnæsPosten. Først 
og fremmest de mange, der slider for at få avisen ud, vore an-
noncører og abonnenter, og sidst, men ikke mindst, skylder 
vi vore læsere en stor tak. 
Alle ønskes et godt nytår.

pd

Uddrag af en juleprædiken

Vi er begyndt at tælle kir-
kegængerne i Helnæs kirke. 
Det er vi blevet bedt om fra 
højere sted. I sidste kvartal 
nåede produktionen af kirke-
gængere til gudstjenester og 
kirkelige handlinger op på et 
gennemsnit på omkring 45. 
Det er et ganske pænt antal. 
Men vil man gøre noget for 
at øge produktionen, så kun-
ne man måske indføre resul-
tat-løn? Så ville kirkeperso-
nalet få en hel del kontante 
grunde til at glæde sig til jul. 
Selvom det måske også ville 
indebære en større risiko for 
finanskriser resten af året.
Men siden i sommer har vi 
talt kirkegængere, fordi man 
gerne vil vide hvilke af kir-
kerne her på egnen, der bli-
ver brugt og hvor meget. Det 
lyder jo fornuftigt. Og allige-
vel er der noget forkert ved 
det. I juleevangeliet er det 
kejseren der vil holde folke-
tælling og skrive alverden i 
mandtal, så han kan finde ud 
af, hvor mange undersåtter 
han har, og måle hvor betyd-
ningsfuld han er. Det har den 
konsekvens at en lille familie 
må begive sig ud på en lang 
og anstrengende rejse. Og 
Maria kommer til at føde sit 
barn i en stald i en fremmed 
by.  ”Det er ikke mennesker 
det gælder, når kejseren tæl-
ler”, som Johannes Mølle-
have digter i en sang. 
I virkeligheden var kejserens 
store verdensomspændende 
folketælling også fuldstæn-
dig ligegyldig. Det barn der 

blev født julenat tæller mere 
end den mægtige kejser. For 
hvis det ikke var for den 
lille ny undersåts fødsel, så 
var folketællingen glemt for 
længe siden. 
I det hele taget giver det ved 
en så stor og glædelig begi-
venhed som et barns fødsel 
ikke megen mening at tælle. 
Ethvert menneske der kom-
mer til verden er jo eneståen-
de. Jeg har i hvert fald aldrig 
hørt om en nybagt far eller 
mor der straks efter sit barns 
fødsel sagde: ”Øv! Der var 
kun én.”
Det er  ikke alting der kan 
gøres op i tal. Men i dag tæl-
ler, måler og vejer vi os selv 
og hinanden som aldrig før. 
Alting skal skrives ned, rap-
porteres og kontrollers. Og 
mange mennesker hænger 
på deres arbejde hele tiden 
i en klokkestreng. Ved sid-
ste valgkamp var et tema, 
det såkaldte ”minuttyranni” 
som f. eks hjemmehjælpere 
og sygeplejersker er under-
lagt. Alle var rørende enige 
om at omsorg vanskeligt kan 
måles i minutter. Og at det 
var en dårlig idé, hvis hjem-
mehjælpen ikke havde tid til 
at lade støvsugeren stå og 
tale lidt med Fru Jensen, der 
måske var ensom eller ked af 
det. Men jeg er ikke sikker 
på at det er blevet meget an-
derledes end før valget, trods 
den gode vilje i begge sider 
af folketingssalen.
Men der er jo nogen ting i li-
vet der kræver god tid. Hvis 
man f. eks forsøger at kigge 
en kvinde dybt i øjnene og 

erklære sin kærlighed, så er 
det svært, hvis hun på for-
hånd har meddelt, at hun kun 
kan afse syv minutter til for-
målet. Og når alting gøres op 
i minutter, i tal og statistik-
ker, så forsvinder menne-
skeligheden. Man glemmer 
at det handler om levende 
mennesker. Det er ikke kun 
et tal, et nummer, en patient, 
en kunde, en seer, en vælger, 
en kirkegænger.
Derfor er det vigtigt at der er 
tidspunkter, hvor vi ikke ser 
på, hvad der kan betale sig. 
En tid, hvor vi ikke skal tage 
stilling, og aflægge regn-
skab. Det er vigtigt at der 
findes en højtid, som julen, 
hvor vi ikke skal tælle, måle 
og veje. Ikke engang kalori-
erne. Det har vi jo tradition 
for, at vente med til nytårsaf-
ten, hvor vi så kan love bod 
og bedring i det nye år, som 
vi plejer. 
Vi er også nogle, der synes 
at det hører med til højtiden 
at gå i kirke. Måske fordi det 
er tradition, fordi det er høj-
tideligt, måske også fordi det 
er godt, at der er et sted, hvor 
præstationsræs og travlhed 
for en tid afbrydes af ord, der 
minder os om at livet ikke 
bare handler om arbejde og 
forbrug, og at et menneskes 
værdi ikke er dets markeds-
værdi.

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

Mangler du en folder, brochure eller et nyt
visitkort, så få et uforpligtende tilbud.  

       www.helnaeshus.dk

det er ikke mennesker det gælder, 
når kejseren tæller

Jul på Helnæs

For 11. gang blev der afholdt 
Jul på Helnæs og mange 
fulgte opfordringen til at jule 
med

JULERUndTUR 
Af gerner Bauer 

Masser af jul på Møllen

På vej ind på parkeringsplad-
sen dufter der af varm suppe 
og på trods af lidt bidende 
blæst har vi allerede fået 
”julevarmen” næsten inden 
vi har set og mærket de man-
ge tilbud såvel inden- som 
udenfor på Møllen. Juletræer 
til en halvtresser og en tal-
lerken suppe oveni, mange 
spændende kunsthåndvær-
kere, lammepølser til salg 
og besøg af julemanden er 
nogle af de mange tilbud, 
der møder os denne søndag 
på Helnæs.
I julemandens hule i det ene 
hjørne af Møllens store ude-
areal har julemanden sat os 
stævne til en god julefortæl-
ling og æbleskiver. Da vi an-
kommer, er der dejligt varmt 
i hulen og ilden blusser ly-
stigt. Julemanden fortæller 
om sine juleforberedelser og 
fortæller bl.a. at han nu er 
614 år gammel og at han ikke 

Nissen i hulen på møllen foto: pd
tFortsættes på side 4

Vi må sande det gamle ord om, 
at en sommerfugls vingeslag i 

nepals bjerge kan udløse en orkan i 
brasiliens regnskove.
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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

Kokken på Gl. Brydegaard 
byder på 

månedens menu

Bordbestilling 6477 1475
info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

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

www.jonsered.dk

PÅLIDELIGE SAVE 
FRA JONSERED

JONSERED CS 2238 S
Effektiv sav til mindre opgaver 
omkring huset. Med 
værktøjsfri kædespænding og 
Spin Start. 38,2 cc, 16"sværd.

  2.295,-

Mulighed for finansiering via Jonseredkortet – hør mere hos din lokale 
Jonsered-forhandler. 

JONSERED CS 2121 EL
Populær el-sav, som er let at 
arbejde med pga. den 
langsgående motor, der gør 
saven smal og smidig. 2000 W.

   1.995,-

NYHED!

rigtigt har tal på sine mange 
koner og børn, men at de alle 
har været flittige med at lave 
gaver op til jul. I kan glæde 
jer! Opmuntret efter dette 
løfte begiver vi os videre ned 
til Helnæs Gamle Smedje.

den gamle smedje er fuld  
af tilbud

Indenfor knitrer ilden og 
Annelise serverer dampende 
varm gløgg og masser af ju-
legodter. Med sin nissehue 
og sit smittende humør er 
hun et godt eksempel på jule-
glæden på Helnæs. ”Der har 
været ret mange besøgende 
og vi har snart ikke flere en-
gangskopper, så vi må snart 
være oppe på et par hundre-
de” siger hun og fortsætter 
”Alle er glade og købelystne, 
så det er bare dejligt”. En-
kelte spørger om nissen der 
sidder udenfor Annelise og 
Christians hus er Christian 
med nissetøj på og om han 
da ikke kan få lov at komme 
indenfor på denne kølige 
søndag. Svaret fik vi ikke, 
men han sad der julen over 
og har givet alle der kom 

forbi en god julevelkomst til 
Helnæs.

Julestemning på Højskolen

Allerede på parkeringsplad-
sen mødes vi af en musi-
kalsk nisse der spiller julens 
melodier, og med Annelises 
gløgg i maven er vi allerede 
godt forsynet. Den åndelige 
side af julen får vi så på ke-
ramikværkstedet, hvor der 
er arbejdende værksted med 
højskoleelever, der fortæl-
ler om deres igangværende 
arbejder og baggrunden for 
netop det, de har gang i. Der 
er brugsting som kopper og 

kander, også mere kunstne-
riske værker har fundet sin 
plads. I hovedbygningen har 
Højskolens to af dens un-
garske elever en separat ud-
stilling (se portrætsamtalen 
andetsteds i HelnæsPosten) 
med hjerner i keramik og 
mange portrætter af almin-
delige personer og deres in-
dividuelle påklædning. No-

get der satte tankerne i gang. 
Med en kop varm kaffe og 
åndeligt oprustet begav vi os 
videre til Quiltepigerne nede 
ved stranden.

Quiltepigernes juleudstilling

Trafikkaos er et stort ord, 
men det er vist længe siden, 
der har været så mange biler 
på og ved parkeringspladsen 
på Strandbakken. Indenfor i 
den tidligere fiskeforretning 
var der dækket op med al-
verdens juleting og quilte 
som endnu en gang satte ju-
lehumøret en tak op. Udover 
juletingene kunne der købes 
rigtig store og dejlige røgede 
ål. Mange benyttede lejlig-
heden til at nyde den flotte 
udsigt og vejret som nu viste 
sig fra den pænere side Også 
HelnæsPostens udsendte fik 
lidt motion inden turen gik 
til Munni’s café til en lille 
forfriskning.

Juleopkvikkere på kro og café

Indenfor i den lille cafe var 
der som de andre steder 
mange mennesker og travl-
hed med at snakke og se på 
julepynt til halv pris og na-
turligvis studere de moderne 
ikoner, som jo allerede er 
anmeldt i vores december 
udgave. Såvel her som på 
Helnæs Kro som vi passere-
de på vejen, er der mange bi-
ler og gode juletilbud i form 
af juleplatter, æbleskiver og 
gløgg og mange ser ud til at 
tage mod tilbudet.

Traditionen tro taler med 
HelnæsPosten med nytilflyt-
tere. dog er vi lidt bagud med 
Moira og Erik, men nu vil de 
slå sig ned fast og så er det 
tiden.

VELKOMST
Af Erik Mortensen 

I 2006 købte Moira og Erik 
Skomagerhuset på Strand-
bakken som sommerhus. 
Indtil da havde de boet i Kap-
pendrup syd for Langeskov, 
hvor de havde en ejendom, 
som de købte i 1979.  Men 
deres søn og svigerdatter vil-
le godt købe den, så de solgte 
til dem i 2006 og købte sko-
magerhuset, for at bo helårs 
i det.  Sommerhusstatus har 
det stadigvæk, selvom der 
er søgt helårsstatus for det 
for længe siden og også ryk-
ket kommunen for et svar.  
At det blev skomagerhuset 
er en tilfældighed, for Erik 
og Moira kørte meget rundt 
på Fyn og Langeland, for 

at finde det rigtige hus.  En 
dag kom de så til Helnæs, og 
der lå det – huset – og var til 
salg! Og en arv efter Moiras 
far gjorde det muligt.
Moira er fra Middlesex ved 
London og kom i 1957 på 
besøg som spejder til Phi-
lipskirken på Amager̀ s spej-
dere og fik der en FDF - ven, 
Bjarne. Hun blev senere gift 
med Bjarne og fik 2 døtre 
sammen med ham. Men da 
hun var gravid med det andet 
barn, blev Bjarne dræbt ved 
en vådeskudsulykke. 
Som alenemor til 2 små pi-
ger fik hun meget hjælp af 
sin søster og arbejdede nogle 
år i Dansk Landbrugs Afsæt-
ningsråd i London som Ka-
rolinepige.  Lønnen var god 
og man mødte en del ”ken-
disser” bl.a. Nina og Frede-
rik.  Moira har også under-
vist i engelsk på aftenskole i 
Odense.
I 1967 mødte hun Erik på 
diskotek, mens han læste til 
teknikumingeniør i Køben-
havn.  Han boede på kolle-
giet på Jagtvej, men blev så 
indkaldt til værnepligt i luft-
våbnet og aftjente værneplig-
ten i Værløse og Karup. Det 
var lidt turbulente år, men i 
1970 blev de gift og tog på 
bryllupsrejse til England, og 
de har lige fejret deres 38 års 
bryllupsdag.
I Kappendrup var der gang 
i den med dyr, køkkenhave, 
børn og arbejde ved siden af. 
Nu har de trukket sig tilbage 
på Helnæs og nyder det gode 
samvær herude. HP byder 
dem hjertelig velkommen.

Moira & Erik Poulsen 
i Skomagerhuset

Moira og Erik i Skomagerhuset

Fortsat fra side 3

Anne Lise skænker gløgg 
Foto: gb

Susan Ascot i boden på Møllen

Quiltepigernes juleudsalg
Foto: pd

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

Klaras Akvareller på Højskolen
Foto: pd
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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!

Fortsat fra forsiden

Først dog sagen om stien og 
trappens etablering

Trappen

40 trin er der til toppen og 
så er man endnu ikke kom-
met helt op. Der mangler 
endnu 13 trin. De er gravet 
ud i skrænten og funderet, så 
jorden ikke skrider. 53 trin 
og 14 meter er man kommet 
op, næsten lodret fra stran-
den til marken. En ”Jakobs 
stige” kan man kalde den, 
også fordi den er en del af en 
sti, der er blevet kaldt Kirke-
stien. Strandens beboere har 
gået til kirke ad den vej, si-
ger man. Den er helt ny, trap-
pen, og den er rejst, fordi det 
var en juridisk forpligtelse, 
der fulgte med købet af byg-
gegrunden til det nyopførte 
sommerhus på stedet. 

Hvorfor trappen?

Selve trappen er ikke særlig 
interessant. Den er solid og 
tryg at gå på. Det interessan-
te er spørgsmålet om, hvor-
for den er lige der og især 
hvorfor der i det hele taget 
er en trappe og hvorfor den 
er en del af en kirkesti? Det 
korteste svar er, ”at trappen 
er det synlige udfald af rets-
sagen om færdselsretten på 
skrænten for Helnæsboere”.

Forvirring om stien

For mange, der jævnligt har 
gået ture langs stranden og 
op i Klinteskoven er force-
ringen af skrænten foregået 
lige efter skovens begyn-
delse. Det var den vej, man 
kendte til. At gå bag om Hel-
næshus og videre til skoven, 
er ikke faldet mange udenøs 
ind. Der er ikke mange, der 
har tænkt på, at der faktisk 
var en sti til brug for kirke-
gængere, dvs. for ganske få 
fastboende Helnæsboere fra 
Strandbakken. Der er tale 
om to helt forskellige ærin-
der: At gå til kirke, og gå 
tur i skoven. Hvad angår 
betegnelsen ”kirkesti” lig-
ger det ikke lige for, når man 
spørger rundt. Nogle kalder 

den ”krostien”, idet stien 
over skrænten fortsætter i en 
(næsten) lige linje fra kanten 
af skrænten til kroen på et 
sted, der i øvrigt også er den 
korteste afstand fra stranden 
til offentlig vej. ”Krostien” 
gik det sidste stykke ned ad 
en smøge mellem to gårde, 
hvoraf den øverste er ned-
brændt. Et parcelhus er nu 
bygget der. Følges stiforløbet 
ligeud, løber det ud i Stæv-
nevej lige ovenfor bakken 
ned til kroen. Man kunne 
dog også gå til højre ad 
Stævnevej til kirken, som vel 
er hensigten med en kirkesti. 
Spørges nyere fastboende om 
kirkestiens forløb, udpeges 
en vej gennem Klinteskoven 
og videre på diget, vinkelret 
på skoven og ad markvejen, 
der fører direkte til kirke-
gårdens ”havelåge” mod øst, 
når man blot husker at dreje 
til højre lige ovenfor Dalgår-
dens have. Går vi til hoved-
kilden til meget viden om 
gamle dage på Helnæs, Car-
lo Jacobsen, skriver han i sin 
lille artikel om Helnæshus, 
om en rampe med indkørsel 
til kornloftet (på Helnæshus) 
og tilføjer så, at ”rampen er 
en del af det nuværende sti-
anlæg op til skoven”. Altså 
en adgang til skoven.

Retssagen

Vi vil ikke beskæftige os 

med retssagen, blot nævne, 
at ejendommen ”Helnæs-
hus” blev handlet i 1992 
og køber gik i gang med et 
større renoveringsarbejde 
både ude og inde. Bl.a. blev 
stien spærret. Den havde sit 
løb som en del af vejen, nu 
Strandbakken, og drejede 
ind over grunden langs med 
hovedhusets facade og ved 
den vestlige gavl ved skræn-
ten drejede den mod nord 
langs med gavlene til såvel 
hovedhuset som baghu-
set. Stien løb skråt op over 
skrænten (se billedet) til den 
ramte marken ovenfor og 
fortsatte ind over markerne, 
mestendels langs et hegn, og 
videre i de to mulige afslut-
ninger, som beskrevet oven-
for. Her skal det fastslås, at 
retssagen kun omfattede det 
beskrevne stiforløb op til 
marken. Ikke det fortsatte 
forløb. Stien og færdslen på 
den blev af den nye ejer set 
som en gene og stiens be-
nyttelse ” krænkede privat-
livets fred”, derfor blev den 
spærret. 

Helnæsboerne fik ret

En række borgere ønskede 
at få fastslået, at der var en 
færdselsret for Helnæsboere, 
både en tinglyst ret for en del 
af stien og en hævdvunden 
ret for resten.  En retssag, der 
løb over et par år, fra 1996 

til 1998, endte med at give 
Helnæsboerne juridisk ret. 
Før domsafsigelsen tilbød 
den nye ejer et forlig, der in-
debar flytning af stiforløbet 
til jordstykket og skrænten 
nord for Helnæshus, der af 
de næste ejere, blev stykket 
fra som byggegrund for det 
nu opførte sommerhus. Den 
flyttede og nyanlagte sti på 
skrænten passede ikke ind 
i byggeplanerne, hvorfor en 
trappe blev etableret og her-
med var forpligtelsen atter 
indfriet. Således er stien over 
skrænten blevet til en trappe. 
Selvom retssagen i sig selv 
kunne være interessant at 
beskæftige sig med, idet den 
rejser en række interessante 
spørgsmål, så er det ikke det, 
der er artiklens fokus. Det 
spændende er, som nævnt, 
hvorfor var stien så vigtig og 
hvorfor netop der? 

Trappen – et historisk symbol

Nu er trappen der, som en 
”lodret” erstatning for et 
stiforløb, der løb skråt ned 
fra marken til stranden og 
retur. Den symboliserer en 
løsning på de samfærdsels-
problemer, der hørte til livet 
på en halvø, uden havn eller 
lignende fast landingsplads 
og hvis adgang til fastlan-
det, over Langøre, var af en 
dårlig og vanskelig standard 
indtil biltrafik og vejudbyg-

ning i 1920 érne - faktisk 
helt frem til 1960 érne - løste 
de største problemer. Vi skal 
altså tænke os, at Helnæs på 
mange måder eksisterede 
som en ø, hvor befolknin-
gen og erhvervet, landbrug 
og fiskeri, udvekslede varer 
søværts. Det var ikke ligetil 
at få det klaret, idet øen har 
høje skrænter og på de fleste 
tilgængelige steder ved ky-
sterne, meget lav vandstand. 
Levende kreaturer, korn og 
fisk skulle fragtes fra ky-
sten, senere også sukkerroer, 
mens byggematerialer, tøm-
mer og mursten og alt mu-
ligt til husholdningerne og 
bedrifterne kom ind via ky-
sten. Endog ved persontrans-
port fra Fyn til Helnæs blev 
sejlads foretrukket, frem for 
at skrumple med hestevogn 
over dårlige veje, således som 
det er fortalt i HP nr. 1. årg. 
nr. 11, da forfatteren Henrik 
Pontoppidan besøgte Hel-
næs sidst i 1800 - tallet. Det 
er heraf behovet for færdsel 
til og fra kysterne opstår og 

derfor at stier og veje etable-
redes, med eller uden ejerens 
velsignelse. Den udvikling 
vender vi tilbage til.

adgang til kysten,  
en livsnødvendighed

Benyttelsen af trappen er ju-
ridisk kun en ret for fastbo-
ende Helnæsboere, idet det 
er dem, der ved hævd, har 
vundet en ret ved at gå der. 
Allerede nu kan vi slå fast, 
at der er og har været en sti 
i mange år, men det kan vist 
også slås fast, at den ikke 
kunne bruges til transport 
af de skibsladninger, der er 
blevet landet på kysten ne-
denfor eller ved udførsel af 
landbrugets produkter. Der-
til har den været for stejl og 
for smal. Vi vil i næste ar-
tikel se på, hvorledes sam-
menhængen mellem stran-
den og stien kan tænkes at 
have været. Vi vil også prø-
ve at give svar på hvorfor, 
der blev bygget en ejendom 
af en vis størrelse på netop 
dette sted og hvorfor en sti 

kom til at krybe sig rundt 
om den og først ca. 130 år 
efter blev til så stor gene for 
ejeren, at den blev spærret 
ved at lægge afskårne buske 
og træer på den, så den blev 
faktisk umulig at befærde.

Kilder: 
Materiale på lokalarkivet, ind-
samlet af advokat Hans Haages, 
Ekstrakt i Kirkesti-sagen, Oden-
se (1995-1998). 
Lokalhistoriker Carlo Jacobsen: 
”Korte Træk af Helnæs Sogns 
Historie”, Genoptryk, år 2000.

Helnæshus med stien på skrænten

Vinterbillede fra stranden                                                          Foto: pd
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Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
www.fl-rene.dk

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

Fotoudstilling på Gammelgård

I den hyggelige Gammel-
gård, hvor man skal over de 
toppede brosten for at kom-
me over til det godt indret-
tede galleri, er der fotoud-
stilling med medlemmer af 
Midtfyns Fotoklub. Flotte 
fotos fanger én når man 
med duggede briller kom-
mer ind i varmen. Og ikke 
mindst fotos fra Grønland, 
som har lidt jul over sig 
med al den is og sne – og 
er det ikke der julemanden 
kommer fra? Med en inte-
ressant snak om foto rigere 
går turen til Mejeriet og 
Antikken, for kl. 16 er der 
musikalsk indslag der og 
vi glæder os til at høre de 
kendte julesange.

Gammeldags julestemning i 
antikken og Mejeriet

Efter et kort besøg i Helnæs 
Antik, der i dagens anled-
ning havde fået hestene ind 

på gårdspladsen til glæde 
for de mange juleglade be-
søgende, indfandt vi os på 
Mejeriet til juletoner fra 
Per som klædte det store 
juletræ midt i lokalet. Med 
vinsmagning i kælderen og 
juletoner ovenpå – ja, så 
var der virkelig tale om en 
”gammeldaws jul” oplevet 
i 2008. På dette tidspunkt 
var mørket ved at sænke sig 
og det var tid til at besøge 
den sidste ”post” på vores 
rute rundt på Helnæs nem-
lig Nostal(d)gi og Vivi.

Kvalitetsjulegaver

På vej gennem mørket til 
Kildegården tænkte vi, at 
tiden dog var fløjet af sted 
og nu var klokken tæt på kl. 

17, hvor der er officiel luk-
ketid de fleste steder. Da vi 
ankom til Nostal(d)gi og de 
hyggelige lokaler var der 
stadig ”kunder” der skulle 
betjenes og selvom der nu 
var gået 7 timer fra åbnin-
gen kl. 10 virkede Vivi og 
hendes medhjælper oppe på 
tæerne. ” Der har været rig-
tig mange mennesker helt 
fra kl. 10 i formiddags og 
hele dagen – ja, du kan selv 
se dig omkring” siger Vivi 
Wentzlau og da vi sammen 
med de sidste kunder forlod 
butikken var det også med 
en god fornemmelse i ma-
ven.
Der har vist været mange 
herude og lade sig både in-
spirere og købe de sidste 
julegaver.   

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

Fotoudstilling på Gammelgaard
Foto: pd

Hestene i Antikkens gård
Foto: gb

Nostal(d)gis hyggelige julestue
Foto: gb

VI HaR MOdTaGET KOMMEnTaR

Om borgergruppen 

For hvem der er i tvivl om 
hvad og hvem Helnæs bor-
gergruppe er, så nogle oplys-
ninger herom. I borgergrup-
pen kan alle med adresse 
på Helnæs melde sig ind og 
deltage, og få informationer 
om hvad der sker i forhold til 
kommunen via landdistrik-
trådet. Man kan også nøjes 
med at melde sig til på it, og 
få relevante informationer lø-
bende. 
Gruppen består pt. af Anne 
Lise, Jørgen Storm, Poul 
Dreisler, Søren Foss, Peter 
Møller, Anja Grønlykke og 
Jørgen Jørgensen, og det er 
sådan, at ethvert medlem kan 
arrangere et møde, hvis der er 
noget af interesse, eller maile 
rundt om sine synspunkter.
Gruppen har valgt Jørgen 
Jørgensen som kontakt-
mand til landdistriktsrådet 
og dettes koordinator Anja 
Knudsen, men ingen af os 
har ønsket at være medlem 
af landdistriktsrådets besty-
relse.
Vi ser gruppen som en hjælp, 
aflastning og supplement til 
beboerforeningen, hvor be-
styrelsen jo har meget andet 
arbejde, så det kan nemt blive 
de samme der skal trække 
hele læsset.
Det var et meget stort arbejde 
at lave Helnæs landsbyplan, 
især for Kirsten Rasmussen 
som samlede alle trådene, 
redigerede udkast og efter de-

bat og godkendelse i forsam-
lingshuset, lavede layout og 
færdiggørelse.
Det er med landsbyplanen i 
hånden blevet lettere for Jør-
gen at deltage i landdistrikts-
møderne og udviklingsudval-
gets ditto for nu er der ingen 
tvivl om at det han fremfører 
ifølge planen, også bakkes op 
af det helt store flertal på Hel-
næs.
Landdistriktsrådet har neden-
stående som sin vision.
»At virkeliggøre borgernes 
drøm om et harmonisk og ak-
tivt liv på landet, omgivet af 
natur, plads, stilhed og men-
nesker der tager ansvar for 
hinanden og lokalsamfundets 
udvikling.«
Borgmesteren og Ole Knud-
sen skriver i deres forord til 
landdistriktspolitikken bl.a.: 
»Som politikere er vi bevidst 
om at der endnu er mange 
udfordringer og problemer vi 
skal håndtere før vi har skabt 
nogle gunstige rammebetin-
gelser for landdistriktsudvik-
lingen i Assens Kommune. 
Forudsætningen for at det kan 
lykkes er bl.a. at vi forstår at 
værne om de lokale værdier 
som landdistrikterne rum-
mer: Fx naturen, landskabet, 
kulturarven, stilheden og det 
sociale sammenhold. Udvik-
lingen afhænger i høj grad af 
de mennesker der bor på lan-
det, og hvis vi forsat skal være 
i stand til at tiltrække nye bor-
gere må vi sammen lave en ny 
strategi: Stop snakken om af-
vikling og forfald – frem med 
de gode historier, det er den 
positive omtale landdistrik-
terne har brug for!«
Der er mellem visionen, foror-
det og Helnæs landsbyplan en 
høj grad af overensstemmelse, 
så det må nu være borgergrup-
pens opgave at følge med i 
om landdistriktsrådet, udvik-
lingsudvalget og i sidste ende 
kommunen lever op til, og 
handler i overensstemmelse 
med disse. 

Med venlig hilsen         
Borgergruppen                    

Borgergruppen 

Jeg har bedt Jørgen Jørgen-
sen om et indlæg til HP om 
Borgergruppen og gruppens 
arbejde. Begrundelsen lød: 
”Anledningen til at skrive 
et sådant indlæg er bebo-
erforeningens generalfor-
samling, idet: pkt. 1 At man 
der må drøfte hensigten og 
meningen med gruppen og 
dens forhold til beboerfor-
eningen og pkt. 2. At det 
vil være relevant at give en 
orientering om, hvad der er 
sket i tidens løb, og hvilken 
fremtid du ser for gruppen.”
Tak til Jørgen for indlæg-
get. Vi har talt om det et 
par gange siden, hvor jeg 
har nævnt, at jeg vil komme 
med denne kommentar, som 
Jørgen kender indholdet af. 
Jørgen nævner, at jeg er med 
i gruppen, men jeg mener 
ikke, der er en gruppe. Si-
den starten, efteråret 2006, 
har vi mødtes to gange. En 
sådan gruppe er oftest en 
organiseret enhed med et 
formelt / uformelt regelsæt 
for dens virksomhed. Et re-
gelsæt er en nødvendighed, 
når man skal repræsentere 
en befolkningsgruppe over-
for andre, her landdistrikts-
rådet og byrådet. Gruppen 
”Borgere på Helnæs” har 
det til fælles, at de bor på 
Helnæs. Borgergruppen er 
nogle, der optræder på veg-
ne af dem, men hvordan er 
de valgt? Hvor længe skal 
de være valgte? Hvordan 
skifter man dem ud? Hvad 
laver de? Hvorledes kan de 
gøres ansvarlige for deres 
gerninger etc.? Det man kal-
der legitimiteten (altså det, 
at man kan tro, de repræsen-
terer nogle og noget og ikke 

bare sig selv). Vi har Bebo-
erforeningen. På den årlige 
generalforsamling kunne 
vælges en repræsentant til at 
gå til møder i landdistrikts-
rådet, og bliver der brug for 
det, og det er for meget for 
bestyrelsen kan den bede 
andre gøre et stykke arbejde 
og årligt få det med i beret-
ningen og til debat, hvad der 
er sket og evt. skal ske. Vi så 
netop det mønster brugt ved 
mødet om Nationalparken, 
idet formanden for beboer-
foreningen indledte med at 
præsentere sig selv og gav 
ordet til næstformanden, 
der så udtrykte bestyrelsens 
holdninger for forsamlingen 
og især for de tilstedeværen-
de politikere. Få dage senere 
gentog de, som formand og 
næstformand, i et læser-
brev i FSt., deres vilje til at 
drøfte Helnæs´ fremtid med 
de samme politikere. De to 
organiseringer, borgergrup-
pen og beboerforeningen, 
har netop legitimeringen til 
forskel, dvs. ”grundlaget” 
for deres funktion, som de 
skal stå til ansvar for en 
gang om året. 
Jeg vil derfor foreslå, ”at 
denne generalforsamling 
anmoder bestyrelsen om til 
næste generalforsamling at 
fremlægge forslag til ved-
tægtsændringer, hvoraf det 
fremgår, at ”borgergrup-
pen” for Helnæs vælges på 
foreningens generalforsam-
ling. Denne sidste sætning 
anmoder jeg om bliver op-
fattet som et fremsendt for-
slag, der ønskes sat under 
drøftelse og afstemning.

Poul Dreisler

Army-VArer

Er du til:
Street-wear, 
Camping, 
jagt & Fiskeri, 
Militær Udstyr
Så er det her  
du handler

www.armyvarer.dk
Nr. Allé 26-28, 5610 Assens

Jul på Helnæs fortsat
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To ungarske kunstnere med 
usædvanlig baggrund for de-
res kunstneriske virksomhed, 
har været elever på højskolen 
i vinter.  Kvinderne har for 
meget magt, mener Klara om 
hendes danske medsøstre.  

PORTRÆTSaMTaLE
Af Poul Dreisler 

I det lille lokale, lærervæ-
relset, bag opholdsstuen, er 
der også etableret en udstil-
ling den 3. søndag i advent. 
På væggen var ophængt to 
rækker billeder, akvarel-
ler, alle af unge mænd og 
kvinder. Næsten fotogra-
fisk gengivet, men allige-
vel med kunstnerens eget 
udtryk i farver af ansigt 
og beklædning. De var alle 
på vej, kunne man se, men 
stoppet op for at stå model 
i de dele af et sekund, det 
tager at tage et foto. På bor-
det i lokalet lå, pænt ordnet 
i et kvadrat, syv gange syv 
hjerner lavet i keramik. Ind-

farvet i forskellige farver. 
Hjerner, der tilsyneladende 
var anatomisk rigtige mi-
nikopier. Ciseleringerne 
som udgør de mange folder 
og rynker, der kendetegner 
hjernens overflade, ser ud 
som om der er tale om en 
mediciners omhyggeligt 
udtagne objekter til brug 
for studier.

Klara og Tamás fra Ungarn

De to kunstnere, der ud-
stillede i det lille værelse, 
hedder Szabo Klara Petra 
og Komlovszky – Szvet 
Tamás. Efter skik og brug 
er efternavnet her først. De 
er gift med hinanden, hen-
holdsvis 27 og 26 år gamle. 
De har sammen med syv an-
dre udlændinge fundet frem 
til Helnæs, og uden de selv 
vidste af det, var fire deres 
landsmænd. De havde hørt 
om Højskolen på Helnæs 
gennem en bekendt og ved 
hjælp af uddannelsesstipen-
dier fra Danmark kunne det 
lade sig gøre at tage ophold 
på et af de lange kurser over 
12 uger. De præsenterede 
deres udstilling, når gæ-
ster forhørte sig og fortalte 
gerne om, hvad de lavede. 
Da det ikke sådan en dag er 
muligt at få tid til en uddy-
bende samtale, blev aftalen, 
at vi skulle ses før de rejste 
tilbage inden jul. 

Kunstnere i en global verden

Inden vi mødes har HP ś 
udsendte spurgt om der evt. 
er lidt materiale, der kunne 
danne grundlaget for samta-
len – sådan på forhånd. Og 
det var der – så sandelig. På 

mail de følgende dage frem-
sendtes bilag og links til ne-
tadresser, der åbnede op for 
et selvstændigt studie i Kar-
las og Tamás liv og karriere. 
Curriculum vitæ (levneds-
forløb) og Artist Statements 
(udtryk for kunstneristiske 
interesser og holdninger) 
var der for dem begge. Her 
var tale om et par unge, der 
har styr på deres profes-
sionelle liv og karrierer. 
De er som andre af tidens 
unge. Det er vigtigt med et 
CV og det at kunne doku-
mentere sine fremskridt og 
andres anerkendelse, især 
indenfor deres verden er det 
uden tvivl nødvendigt. Ikke 
mindst i en verden, hvor 
de selv føler, at deres hori-
sont breder sig naturligt til 

hele verden. De har således 
haft studieophold i Holland 
og bemærker, at mange af 
deres ligestillede, eller de 
dygtigste indenfor deres 
felt, rejser fra Ungarn, idet 
de har bedre muligheder i 
f.eks. USA eller i Asien. 

akademisk skolede som 
kunstnere

De fordomme man kan have 
om kunstnere – især om den 
periode hvor talentet skal 
vise sin bæredygtighed– 
hvor de lever som bohemer 
med et vildt og tøjlesløst 
liv, ofte i dyb armod, et liv 
levet på kanten af tilværel-
sen. Sådanne forestillinger 
kan man godt glemme i til-
fældet Tamás og Klara. De 
er præget og rundet af den 
håndfaste vej til succes, 
som man tiltror det østeuro-
pæiske uddannelsessystem. 
Tamás har gennemført en 
universitetsuddannelse (5 
år) og har en taget en ma-
stergrad (MLA – Master of 
Liberal Arts) og er nu et par 
år ”i praktik” inden han på-

begynder et Ph.D. studie i 
Budapest (en forskeruddan-
nelse). I sine studier hidtil, 
har han bl.a. med stor ulyst 
gennemført et kursus over 
tre år i anatomi, fortæller 
han, som forklaring på den 
minutiøse gengivelse af 
hjernerne på bordet. Klara 
er knapt færdig med sin 
uddannelse. Hun er i gang 
med en diplomuddannelse 
i design ved Universite-
tet i Sopron, som ligger på 
grænsen mellem Østrig 
og Ungarn. Her bor parret 
indtil Karla er færdig i for-
året 2009, så rykker de til 
Budapest, som er stedet for 
Tamás´ fortsatte studier.

Hvorfor så Helnæs?

Tamás og Klara har til sam-
talen begge medbragt ring-
bind, der rummer yderlige-
re beviser på deres evner og 
arbejde. Men hvad med dem 
selv? Hvem er de? Klara er 
katolik og Tamás protestan-
tisk kristen. Det har de in-
gen problemer med. Klara 
har dog den opfattelse, at 
ligestillingen mellem køn-
nene er gået for langt. Hun 
mener, at kvinder i Dan-
mark har for meget magt. 
Det gør ikke noget, at kvin-
den holder sig lidt bag man-
den. Hun og Tamás blev 
gift som 23 – årige, hvilket 
er ret usædvanligt i Ungarn. 
Mange unge gifter sig ikke 
eller meget sent. Hun øn-
sker sig både en karriere og 
at få to - tre børn. De føler 
sig privilegerede, idet de 
har modtaget så mange sti-
pendier og så meget støtte, 
at de har kunnet komme 
igennem uden store proble-
mer. De har også begge to 
tjent penge og gør det fort-
sat ved udstillinger og pro-
jekter, som især Tamás har 
succes med. Klara har bl.a. 
designet T-shirts og solgt til 
japanske tekstilfabrikanter. 
De venter nu på, at de kan 
flytte til Budapest, som er 
det kunstneriske centrum 
i Ungarn. De kommer op-
rindeligt fra den sydligste 
del af Ungarn og har måt-

tet flytte til Sopron, for at 
uddanne sig, idet det ikke 
var muligt at komme ind i 
Budapest.

Hvad er udbyttet af højskolen

Hvad har de ud af at komme 
til Helnæs, sådan rent pro-
fessionelt? Når man tænker 
på de uddannelser, de alle-
rede har været igennem, er 
Højskolen på Helnæs så et 
naturligt sted at komme til?  
Begge har været meget gla-
de for opholdet. De nævner 
den inspiration Sasha har 
givet dem og Mette ligeså. 
De har iagttaget, at danske-
re er betydeligt mere åbne 
overfor moderne kunst end 
ungarere. De er kommet, 
fordi de så gerne ville se no-
get andet og de har set me-
get, lige fra børnehaver til 
mødet med borgmesteren i 
Assens, som de blev meget 
inspireret af. Specielt blev 
de overraskede over den 
demokratiske, ligefremme 
omgangsform, de oplevede 
i mødet med den lokale po-
litiske top. Dertil er de ikke 
nået – 20 år efter 1989 – i 
Ungarn. De har været på 
givende besøg på museer 
både på Fyn og i Køben-
havn. Vi bliver enige om, at 
man, som udlænding, kort 
kan karakterisere udbyttet 
af højskoleopholdet som at 
komme til et sted, der i sit 
daglige liv giver grundlaget 
for at få en fantastisk ind-
sigt i den kulturelle mang-
foldighed det fremmede 
land rummer. Eller den helt 
korte version, som vi fandt 
frem til. Et højskoleophold 
kan blive til et dørtrin til 
både indsigt og udsyn. 

Gode og dårlige erfaringer

Højskoleopholdet kan også 
føre til et sporskifte i livet. 
Det passer på Tamás og 
Klara, siger de. Det føjer 
nye aspekter til den livs-
stil, de kender hjemmefra 
og de bliver dermed egnede 
til at tolke fremmede ind-
tryk og udfolde sig trygt i 
et fremmed univers. De har 
kun mødt hjælpsomhed og 

smilende venlighed. Hvis 
Danmark har den mest til-
fredse befolkning i EU, 
så er situationen i Ungarn 
den modsatte, mener de. 
De synes dog også, at have 
mødt ensomme mennesker 
i DK, folk som ikke har et 
familieliv. Med disse over-
vejende meget positive ind-
tryk, kan de drage tilbage 
til et kunstnerliv, der ligger 
åbent for dem. Tamás med 
en invitation til at arbejde i 
et projekt for et galleri, som 
forpraktik til Ph.D.-studiet 
og Klara, der skal slide med 
den afsluttende diplomek-
samen. Når hun har over-
stået det, får hun atter tid til 

at samle de manglende 33 
modeller fra projektet ART 
& STYLE – painted street 
fashion blog. De 67 ud af 
100, har hun lavet og en del 
hængte på væggen i lærer-
værelset på Højskolen. De 
to unge kunstnere kan rejse 
hjem med nye tilføjelser på 
CV ét.

Se mere om Klara og Tamás 
på:
www.artstyle.blog.hu
http://szaboklarapetra.mo-
saicglobe.com 
http://szvet.mosaicglobe.
com

Højskoleophold for 
udlændinge, et 
dørtrin til indsigt og 
udsyn! 

Klara og Tamás Concept ceramics installation

Klaras akvareller                                                                     Privat foto

KORT nYT
Julekoncert  
i Helnæs Kirke 
Made in Helnæs var kode-
rodet da sognepræst Anders 
Lundbeck Rasmussen bød 
velkommen til årets julekon-
cert søndag den 7. december. 
Og på allerbedste måde fik 
de mange fremmødte – ca. - 
60 de fleste fra Helnæs – en 
oplevelse af en ny måde at 
afholde julekoncert på, hvor 
de ansatte ved kirken selv 
havde sørget for det hele og 
selv var de udførende.
De mange fremmødte blev 
inddraget i koncerten gen-
nem 4 fællessalmer og op-

levede ”kirkekoret”- Pia 
Haahr, Lis Nielsen, Jørgen 
Madsen, Anders Lundbeck 
Rasmussen og Rebecca 
Haahr - synge 3 stykker af 
Bjarne Haahr med følsom 
solosang af Rebecca Haahr. 
Det hele bakket flot op af 
Svend Erik Hornbak på fagot 
og Andreas Schnalcke og Lis 
Nielsen på orglet.
En rigtig god optakt til de 
mange senere aktiviteter i 
julemåneden.

gb

En glad Rebecca Haahr efter koncerten                                    Foto: gb
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

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

ASSENS

StevnSbo.com
· Aut. kloakmester

· nedbrydning
· Kabelarbejde

Drejervænget 1 · 5610 Assens
tlf. 6477 1255 · fAx 6477 1613

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

Vi hjælper dem til rette med alt

Hos os kan de gratis få tilsendt 
pjecen »Min Sidste Vilje«
Se: www.bedemandhassedixen.dk

Vi svarer altid på tlf. 64 74 10 47
www.bedemand.dk

Salg af gravsten fra egen udstilling 
Savværksvej 2g · glamsbjerg
En af vestfyns største udstillinger

Ebberup og Omegns 
Begravelsesforretning
v/Hasse dixen
nørregade 16 · 5620 glamsbjerg

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

aFdElIngEn I aSSEnS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TlF. 64 71 24 12

Planteriget i Greve er frem 
til 2.marts 2009 indtaget af 
alexander Thieme og hans 
kunst

KUnST
Af gerner Bauer 

Når den travle morgentrafik 
snegler sig ind mod Køben-
havn ad den nyrenoverede 
Køgebugtmotorvej kan bili-
sterne ved afkørsel 27 se et 
kæmpeportræt af vor lokale 
kunstner Alexander Thieme, 
der fra den 6. december har 
udstillet sine mange værker 
på 600 m2 i et drivhus mel-
lem palmer og kaktus.
Der er tale om Danmarks stør-
ste separat udstilling og der 
var også megen interesse da 
Greves borgmester Hans Bar-
lach åbnede udstillingen som 
hedder ”Det fortabte paradis”.
”Det er en gammel drøm 
der her er gået i opfyldelse” 
siger Sasha som vi jo dag-
ligt finder som kunstlærer 
på Højskolen på Helnæs og 
fortsætter ”at kunne få så 
megen plads til alle mine 
kunstværker er ikke mindre 
end lykken. Der er plads til 
alle mine store skulpturer og 
billeder og det at kunne se 
dem alle i en sammenhæng 
er også for mig spændende”

Royalt besøg

I forbindelse med udstillin-

gen var Prins Henrik invi-
teret til en rundvisning og 
som billedet viser, er det en 
interesseret prinsegemal der 
vises rundt af bl.a. Alexan-
der Thieme og som faktisk 
inspireret af udstillingen 
bestilte et nyt kunstværk af 
Sasha, der tidligere har ma-
let for kongehuset.
Prins Henrik kunne bl.a. se 
værket ”now you see me, 
now you don’t” – et af de 
mange imponerende kæmpe 
kunstværker – 5 meter langt 
og 2½ meter højt – som er 
med på udstillingen og som 
er sammensat af 18 store 
malerier og danner det men-
neskelige kranium.
En del af de udstillede 
kunstværker har tidligere 
været udstillet, men er her 
for første gang samlet.

Kunstriget

Planteriget er absolut et be-
søg værd når København 
står på programmet og som 
tidligere nævnt kører man 
af ved afkørsel 27 Greve 
N og finder udstillingen på 
Kildebrøndevej 60. Der er 
åbent alle dage fra kl. 9.00 
– 18 dog i weekenden kun 
til kl. 16.00 helt frem til 2. 
marts 2009.

at gå på efterskole er meget 
anderledes end at gå i folke-
skolen. Man er omgivet af 
venner hele tiden, og der er 
altid nogen at snakke med, 
modsat når man kommer 
hjem med bus fra Ebberup 
skole. der er ikke så megen 
tid til lektier som før. 

EFTERSKOLE
Af Maria Mygind Hansen 

En typisk dag: Klokken rin-
ger kl. 6.45, kl.7.00 kontrol 
om man er oppe, kl. 8.00 
undervisningstimer med 
pauser. Sidst på dagen er der 
valgfag eller fritimer indtil 
kl. 18.00 .
Hver dag mellem 18.45 til 
19.45 er der stilletime (lek-
tielæsning) det foregår på 
værelserne. Der er mulighed 
for lektiehjælp. Der er mange 
tilbud til beskæftigelse om 
aftenen: Man kan ta´ en duk-
kert i svømmehallen, der er 
aktiviteter i hallen, en gang 
imellem er der en spænden-
de film på storskærmen. Om 
fredagen er det obligatorisk 
at danse folkedans, det er 
sjovere, end jeg troede. For 

nylig opførte vi (dramahol-
det) en musical: ”Leonernes 
kamp”. Der var enorm travl-
hed i ugen inden opførelsen 
og en blive- week- end for os, 
der havde noget at gøre med 
musicalen. 
Om aftenen skal vi være på 
værelserne kl. 22.00, og kl. 
22.30 skal lyset være sluk-
ket.
I løbet af et skoleår skal vi 
lave ca. 25 gymnastikopvis-
ninger. Et af stederne er Ol-
lerup gymnastikhøjskole.
Jeg er glad for at gå på ef-
terskole nu i 9. klasse og har 
valgt at tage 10. klasse der 
også.

Sasha i Royalt selskab. T.h. Jens Poulsen, Assens, der er bestyrelses-
formand for Planteriget A/S.                                                  Privat foto

Sasha i royalt selskab På bernstorffminde 
Efterskole

Tak
Stor tak til de, der mødte op 
i Borgerhuset den 5. decem-
ber og hjalp med at lave ju-
leklip til Forsamlingshusets 
juletræ. Måske skal vi gøre 
det til en tradition, at mødes 
og klippe – klistre.
Også tak til de, der gav af 
deres egen pynt. Det meget 

smukke træ fra Niels Elle-
bæk blev pyntet utrolig flot. 
For Forsamlingshusbestyrel-
sen

Godt nytår til alle 
børnesidens læsere!

Flittige julepyntklippere                                                             Foto: gb

Maria Mygind Hansen
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fast deltager i Torsdagsklub-
ben i alle årene fra den star-
tede i 1980 og med enkelte 
undtagelser lige til det sidste. 
Den 30. oktober 2008 var 
Gudrun der for sidste gang.
Gudrun kom fra en sangglad 
familie. Fra deres mor havde 
Gudrun og hendes søskende 
lært mange sange og viser. 
Det havde vi glæde af i Tors-
dagsklubben, Gudrun og 
hendes søster Else optrådte 
for os med sange fra deres 
sangskat. Gudrun var stolt 
af sin familie, og hun viste 
glad og gerne billeder frem 
af sine oldebørn.

Æret være Gudruns minde.
Anne Hansen  

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

FOREnInGER

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

KØb OG SaLG

go’ fest – go’ 
musik

Søren navntoft
Tlf. 6477 1612

Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Tlf. 6477 1595

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Laila Hansen
Tlf. 6477 1870

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Helnæs Forsamlingshus
Fdm. Janus Storm
Tlf. 6477 1882
hefohus@gmail.com
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260

Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Tlf. 6477 1870

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

Skolekredsen 
Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252,
5300 Kerteminde
Tlf. 6532 1275

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 6477 1272

I/S Maen
Fmd. Finn Hemmingsen
Tlf. 6477 1329

Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Tlf. 6477 1501

Helnæs Vandværk
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347 / 2081 0455

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

Helnæs Miljø-  
og Energiforening 
Fmd. Anders Lyng
Tlf. 6477 1804 / 2946 4619

dET SKER I JanUaR 2009

Gudstjenester
11. januar ingen 
18. januar kl. 11.00 
eftf. Kaffe
25. januar kl. 9.30
1. februar kl. 11.00

Filmaften
Niels Arden Oplevs film ”To 
verdener” vises på Helnæs 
Højskole onsdag den 14. ja-
nuar kl. 19.30. Det er en film 
som havde premiere i febru-
ar 2008 og som handler om 
en ung piges splittelse mel-
lem sin tro (Jehovas vidner), 
sin familie og kærligheden. 
Filmen fik flotte anmeldel-
ser og blev beskrevet som et 
almenfyldigt familiedrama. 
En film der bør ses. Der er 
kaffe efter filmen. Arr. Me-
nighedsrådet

Menighedsrådsmøde
Der afholdes menigheds-
rådsmøde onsdag den 28. ja-
nuar kl. 19.30 i Borgerhuset

Ølsmagning for kneitene
Næste møde foregår denne 
gang tirsdag den 13. januar 
kl. 19.30. Tilmelding til Jør-
gen på 6477 1829 eller til 
Dan på 6477 1501/ darajo@
mail.dk

Helnæs lokalhistoriske arkiv
Der er som sædvanlig åbent 
den 1. lørdag i hver måned 
fra kl. 9.30 til kl. 11.30

Torsdagsklubben  
Vi starter igen den 8. januar. 
Da kommer De Torøhuse 
Spillemænd og spiller og 
synger for os og med os. Den 
22. januar vil Solvejg Refs-
lund komme og fortælle og 
vise billeder fra sin store ud-
smykningsopgave på Sunde-
ved Efterskole ud fra emnet 
”Ask og Ygdragsild” fra den 
nordiske mytologi. Reserver 
allerede nu torsdag den 5. fe-
bruar hvor Birgit og Verner 
Keller vil fortælle minder fra 
deres liv på Helnæs og i Kø-
benhavn. 
Alle er velkomne

Helnæs Jagtforening
Rævejagten er søndag den 
18. januar kl. 9.30 fra Bor-
gerhuset og generalforsam-
lingen afholdes tirsdag den 
20. januar kl. 19.30 i Borger-
huset. 
Peter Mygind Hansen, 
formand

Fastelavnsfest
Fastelavnsfesten er i år ud-
skudt indtil renoveringen er 
færdig – formentlig sidst i fe-
bruar måned. Meddelelse vil 
som sædvanlig blive omdelt 
i god tid.
Venlig hilsen
Forsamlingshusets bestyrelse

Sy og Strik
Ta´ dit sytøj, strikketøj – el-
ler andet håndarbejde med til 
en hyggeaften med kage og 
kaffe. Det er i Borgerhuset 
den 13. januar, 10. februar 
og 24. februar. Alle dage kl. 
19.00. Tilmelding ikke nød-
vendig, evt. spørgsmål til 
Birgitte på tlf. 20 18 53 46 
eller 86 92 60 68. 
Birgitte Elovara, 
Helnæs Byvej 50

Generalforsamling!
Helnæs beboerforening af-
holder generalforsamling 
den 28. januar 09 kl. 19.30 i 
HELNÆS BORGERHUS.
Grunden til dette er den 
igangværende ombygning 
i forsamlingshuset. Dags-
orden ifølge vedtægterne 
bliver husstandsomdelt se-
nest 2 uger før, og eventu-
elle forslag skal være for-
manden i hænde senest 21. 
januar 09.
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Helnæs Miljø- & 
Energiforening
Der afholdes årsmøde på 
Højskolen tirsdag den 24. fe-
bruar kl. 19.30. Bestyrelsen 
fremlægger sit arbejde. Der 
vil ligeledes blive indlæg af 
en gæst. 
Bestyrelsen

Tarteletfest
HUSK Tarteletfesten fredag 
den 13. marts. Se omtalen af 
festligheden på bagsiden af 
dette nummer. 
Helnæs Tarteletselskab 
Komitéen 

Den 6. sans
Foredrag v/ Käthe Berg Ras-
mussen på Abkjeldsgård lør-
dag d. 24 jan kl 9.00 til ca. 
17.00. pris 150 kr. tilmelding 
til Ghita på 64 77 19 81 / 23 
70 11 70. Der er kaffe/the og 
brød morgen og eftermid-
dag. Ta’ frokost med det fæl-
les bord. Der vil blive fortalt 
om, hvordan man kan lytte 
til den 6. sans og bruge den 
til at skabe større indsigt. Via 
forskellige øvelser vil man 
få en praktisk forståelse for, 
hvordan vi kan bruge den 6. 
sans på en overskuelig måde. 
På glædeligt gensyn.
Käthe og Ghita
 

Rubrikker sendes til Gerner Bauer 
bauerbo@os.dk · tlf. 39 76 65 76

abonnér på 
HELNÆSPOSTEN

310,- kr. pr. år incl. 
forsendelse
Ring eller mail
tlf. 64 77 12 72

dreisler@mail.dk
WWW 

HELNÆSPOSTEN

Under rubrikken PERSON
LIGE optager HelnæsPosten 
meddelelser om kommende 
fødselsdage, jubilæer, bryl
lupper, og lignende familiebe
givenheder. Desuden bringer 
vi taksigelser og nekrologer.
Alle gerne med foto.

PERSOnLIGE

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

02 MADAGASCAR 2
 
02 JAMES BOND: 
 THE QUANTUM OF SOLACE

10 PIGEN OG RÆVEN
 
13 HIGH SCOOL MUSICAL 3: 
 SENIOR YEAR

17 PIGEN OG RÆVEN

20 MAX PINLIG
 
24 MAX PINLIG

30  BOBO MORENO
 * BO STIEF * 
 OLE KOCK HANSEN

Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret 
fra fryser
Lammespegepølser sælges 
hele og halve Lammeskind 
–på bestilling 
Tlf. 64 77 16 68 eller 
27 20 16 68
Marianne og Jørgen Therp

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5 x 12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. Pris 
500,00 for en weekend. 
Tlf. 64 77 14 10
Henning Storm 

Parabolantenne og 
andet sælges billigt
Undgå sort skærm, parabol 
antenne komplet med recei-
ver og antennekabel sælges.
Kombineret køleskab og 
skabsfryser sælges billigt.
Tlf. 62 63 26 20
John Borup

Nekrolog 
Grethe Skøtt

Grethe har været min gode, 
hjælpsomme og højtelskede 
nabo igennem 34 år. 
Hun har været som en mor 
for mig, altid klar med gode 
råd og hjælp, når jeg havde 
brug for det, og aldrig har 
hun krævet noget til gen-
gæld. Hun har passet vore 
børn, først hende og Alfred, 
siden Grethe alene. De holdt 
af hende som en bedstemor, 
skrev til hende fra deres 
ture i udlandet, tænkte på 
hende, når de kom hjem. 
Grethe var selvskreven til 
en fødselsdag hos os, ellers 
ville det ikke have været en 
rigtig festdag.

Grethe var en meget af-
holdt person og havde en 
stor vennekreds, utallige er 
de fester, hun har deltaget i. 
Hun vidste at skønne på, at 
hun havde det godt, at hun 
kunne passe sin have og var 
ved godt helbred. På trods 
af mange hårde slag har 
hun aldrig klynket, men har 
hele livet igennem været et 
hjælpsomt menneske.
Især de sidste år var der 
mange af de ældre, der nød 
godt af Grethes bil og blev 
kørt til læge, frisør eller blot 
en tur til Assens. En af hen-
des store bekymringer var, 
hvem der skulle tage sig af 
hende, når hun blev gam-
mel, og jeg havde glædet 
mig til, at dét naturligvis 
skulle være mig. Men sådan 
blev det desværre ikke, da 
Grethe blev for syg til at bo 
hjemme. Det var slemt for 
hende ikke selv at kunne 
deltage i samtalen, men at 

skulle nøjes med at lytte; at 
modtage og ikke at kunne 
give.

Susanne Brøgger definerer i 
sin bog ”Sølve” så fint vores 
følelser for Grethe:
”Der er en større verden 
bag, som ikke kan få ord, 
men hvis jeg alligevel skal 
prøve at finde et ord for dét, 
der ligger bag det hele og 
mellem os – så må det være 
kærlighed. 
For kærlighed er måske ikke 
bare den varme følelse, man 
forbinder med kærlighed, 
kærlighed kan simpelt hen 
være dette at kende nogen 
og omgås dem dagligt gen-
nem mere end 25 år.” 

Hanne Ellebæk

Nekrolog
Gudrun Nielsen

Gudrun tilbragte det meste 
af sin tid på Helnæs, hun blev 
født i Birkum på Østfyn. Fa-
milien flyttede til Helnæs 
og blev fodermesterpar hos 
Ellebæk på Gudmundsdal, 
så Gudrun og hendes sø-
skende fik deres skolegang 
her på Helnæs. Efter hendes 
giftermål med Åge Nielsen 
arbejdede de hos Ellebæks 
og boede i boligen på Bø-
geskovsvej. Senere købte de 
huset på Ryet, og mejeriet 
blev deres arbejdsplads. 
Gudrun var i sin arbejdstid 
meget samvittighedsfuld, 
flittig og proper med alt, 
hvad hun påtog sig. Når hun 
havde været på arbejde i hu-
set hos os, var der rart og i 
orden efter hende.
Gudrun var som den eneste 

Gudrun Nielsen, Ryet
Privat foto



Under ’Jul på Helnæs’ i de-
cember, deltog eleverne på 
højskolen også med udstil-
linger. Den unge skulptør, 
Komlovszky -Szvet Tamás, 
havde bl.a. udstillet 49 ke-
ramiske minihjerner. Ud-
over at modtage ros for sin 
kunst, lærte han også noget 
om dansk humor, idet flere 
gæster spurgte ham, om der 
var noget symbolsk i, at han 
udstillede de mange hjerner 
i lærerværelset. Han tænker 
fortsat over de mulige svar.   

Vi er gode til at sælge 
boliger – men vi har også
Danmarks største boligavis 

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Sagens kerne!

Forvent
at få særbehandling

HP+

KOM OG BLI’ FORFØRT 
Tarteletfest den 13. marts 2009 i 
Helnæs Forsamlingshus
Billetsalget åbner den 21. januar 
for nye medlemmer. Det er ikke 
muligt at tilmelde sig før. Ved til-
melding på mail: 
dreisler@mail.dk opgives navn, 
adresse, tlf. nr. og antal perso-
ner. Betaling overføres til Spare-
kassen Faaborg, konto nr. 0828 
0002138204 senest den 2. marts. 
Husk at angive navn ved indbe-
taling på netbank. Vi bekræfter 
indbetaling. Tilmelding er først 
gyldig, når betaling er registreret. 
Betaling kan også ske kontant ved 
henvendelse til Dreisler, Ryet 22, 
Helnæs, tidligst den 21. janauar. 
(Fuldt program med tilmeldings-
blanket vedlægges HP nr. 2, der 
udkommer 5. februar).

HELNÆS TARTELET SELSKAB
Medlem af Dansk Tartelet Selskab

Vigtig besked til ikke-medlemmer 
af Helnæs Tarteletselskab

HELNÆSPOSTEN JANUAR 2009 

FOREDRAG
Læg ører og lattermuskler til 

et foredrag med titlen
Mentalt kurbad, med humor 

som åndens solskin
af livsfilosof, forfatter, 

foredragsholder og exam. 
klovn John Engelbrecht.
Humorens Robin Hood, 

der ”stjæler fra de vittige og
giver til de kedelige.”

Alt dette – og mere til  

– for kun 165,- kr. pr person

FESTMENU
Læg smagsløg til

Fem forrygende bagerbagte 

tarteletter

Kreeret af vort æresmedlem 

Annelise Larsen


