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Energiforbruget på Helnæs

Resultatet af statusundersø-
gelsen på energiformer- og 
energiforbruget på Helnæs 
kan nu offentliggøres. 81 % af 
husstandene har deltaget.

EnERgIundERsøgElsE
Af Dan Ravn-Jonsen og Anders Lyng 

Energigruppen har nu af-
sluttet indsamling af spør-
geskemaer og har sammen-
talt de mange oplysninger. 
– Gruppen har været meget 
overraskede over den store 
opbakning det er, at hele 
81 % af husstandene for de 

fastboende har været villige 
til at afgive oplysninger om 
aktuel energiform og for-
brug. – Det tager man i grup-
pen som tegn på at emnet er 
brandvarmt og aktuelt for de 
fleste.
 
Den samlede opgørelse er 
her fremstillet grafisk som 
en ”lagkage” hvor tallene i 
opvarmningsmåden angiver 
antallet af husstande der bru-
ger en bestemt fyringsmåde. 
F. eks. blå farve omfatter 64 
husstande der benytter olie 

som energikilde til opvarm-
ning.

undersøgelsen godt modtaget

Besvarelsen på de udsendte 
skemaer viste at 81 % ud-
fyldte og sendte retur (106 
af 131 udsendte minus som-
merhusområdet). Et impone-
rende resultat der efter vores 
mening viser at beboerne på 
Helnæs tager det alvorligt 
med energispørgsmålet og 
problemerne med den glo-
bale opvarmning der er så 
aktuel i det politiske univers 

og er i mediernes fokus. Af 
besvarelserne var 89 hel-
års beboelser, 9 fritidshuse 
(sommerhusområdet ved 
Strandbakken ikke medreg-
net), 8 landbrug, 11 erhverv 
(inkl. beboelse i visse til-
fælde)

Orienteringsmøde

Næste skridt er nu at invitere 
alle der er interesserede i 
spørgsmål om miljø- og ved-

tlæs mere på side 3
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lEdERIndhold

ENERGIUNDERSØGELSE > Forsiden
Energiforbruget på Helnæs.
Resultatet af statusundersøgelsen på energiformer- og energifor-
bruget på Helnæs kan nu offentliggøres. 81 % af husstandene har 
deltaget. 

TRAFIK > Side 4
skiltene på strandbakken
Konsekvensen af borgerinddragelse og lydhørhed. Det er svært 
at gøre alle tilpas. Tvivlsomt om hastigheden sænkes, men en 
mængde nye skilte er sat op.

HØJSKoLEoPLEVELSE > Side 6
Et lærerigt, kreativt fællesskab på Helnæs Højskole
En fantastisk plet i et naturskønt område. En begejstret historie 
fortalt af en datter, der har inviteret sin mor med på højskole og 
oplever meget mere end blot at male.

ANDELSBEVÆGELSEN PÅ HELNÆS > Side 7
Helnæs Andelsfrysehus
Enestående og efterspurgt. I vor serie om andelsforetagender på 
Helnæs sætter vi lup på frysehuset.

NATUR oG KULTURARV > Side 8
nationalpark ”det sydfynske øhav”
Skal Helnæs og Helnæs Bugt være en del af Nationalpark ”Det 
sydfynske Øhav”? Debatmøde på Helnæs i november.

MENIGHEDSRÅDSVALGET > Side 11
Hvem skal styre Helnæs Kirke de næste fire år? 
”Menighedsrådene har meget at skulle have sagt, så det er 
bestemt ikke ligegyldigt, hvem der sidder der.” 

LIV PÅ LANDET > Side 12
Arbejdsdagen for unge piger.
En beretning om tjenestepigers arbejdsdag på Gudmundsdal i 
50’erne., illustreret ved de arbejdsoversigter husmoderen udar-
bejdede. 

ANMELDELSE > Side 16
syng-sammen-aften
Sangens år behørigt fejret med en dejlig syng-sammen-aften på 
Højskolen på Helnæs

oG MEGET MERE
bl.a. Lederen, Pastorens klumme, Børnesiden og HP+

”Ordet menighedsråd kan få mange mennesker til at tænke 
på en flok ældre mennesker, der mødes over en kop kaffe og 
drøfter, hvordan den nye mur omkring kirkegården skal se 
ud. Man glemmer ofte, at landets menighedsråd sidder med 
stor indflydelse”.
Således indledes en artikel , med titlen ”et arbejde for kirkens 
liv og vækst”. Den redegør for en undersøgelse af menigheds-
rådenes profil og funktion. Man taler om menighedsråds-valg, 
men det er kun ca. 10 % af mulige valg, der bliver afholdt. 
Ud af de 2117 menighedsråd, der var i 2004, var det kun 198, 
der havde valg. Resten var aftalevalg, som det også har været 
praksis på Helnæs i mange år. Når man så har valg, er det 
i gns. kun 17 %, der stemmer. Folkekirkens demokratiske 
grundlag er således skrøbeligt. Det betyder til gengæld iflg. 
undersøgelserne, at kvinder har flertal i menighedsrådene. 
Hos os kan forholdet blive 80/20, dvs. 4 kvinder og en mand + 
præsten. Udviklingen i alder er gået fra yngre til ældre. Gene-
relt er andelen af medlemmer under 50 år faldet fra halvdelen 
til under en tredjedel de sidste 20 år. (Fra 1984 til 2004). Her 
er den opstillede liste også foran, dvs. ældre. Når det opregnes 
hvad rådet arbejder med, her på stedet, er det primært admi-
nistration og bygningsforhold og mindre om gudstjeneste og 
service for menigheden. Her er den generelle tendens, som det 
med glæde udtrykkes i undersøgelsen, at arbejdet går i retning 
af ”mere menneske og mindre mursten”.
 

»lad menighedsrådsarbejdet sprede sig til de,  
der vil påtage sig de ”sjove” opgaver«

Artiklen nævner, at “menighedsrådet bevæger sig mere og 
mere ind på det kirkelige indhold, der tidligere var præstens 
område” og undersøgelsens bagmand, Steen Marqvard Ras-
mussen, mener, at dette vil appellere mere til unge men-
nesker, ”det er blevet mere spændende”. Når man så, i for-
bindelse med høstgudstjenesten den 21. september, kunne 
se, at det var unge familier og deres børn, der havde pyntet 
kirken utrolig flot med alt, hvad der kunne opdrives af mar-
kens frugter og sensommerblomster, så kan det måske tages 
som bevis for, at synliggørelsen, den kreative visualisering 
af dagens budskab, skaber en særlig stemning og giver an-
ledning til at netop de unge og yngre, der havde påtaget sig 
ansvaret for udsmykningen føler det særligt vedkommende 
at deltage i gudstjenesten i kirken og i det efterfølgende fæl-
lesskab på kroen. Det kunne derfor være en opgave for det 
nyvalgte menighedsråd at søge at ændre på sin ”opgavefor-
deling” og stræbe efter at følge trenden ”mere menneske og 
mindre mursten”. Hvis murstensarbejdet kræver kræfterne, 
så lad menighedsrådsarbejdet sprede sig til de, der vil påtage 
sig de ”sjove” opgaver efter devisen, at kirkens beståen, dens 
liv og vækst er noget, der påhviler alle, der har institutionen 
og dens gerninger som en del af tilværelsens bagage.   
 pd
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PAsTOREns KluMME Anders lundbeck Rasmussen

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

ASSENS

varende energiformer til ori-
enteringsmøde på Højskolen 
på Helnæs tirsdag den 7. ok-
tober kl. 19.30.
Mødet indledes med fore-
drag af leder af Energia-
kademiet på Samsø, Søren 
Hermansen.
Senere på aftenen vil der bli-
ve taget initiativ til dannelse 

af en egentlig forening, der 
vil arbejde videre ud fra de 
visioner, der blev fremsat og 
bakket op på beboermødet i 
januar.
Energigruppen håber på et 
godt fremmøde og vil på 
mødet overlade det videre 
arbejde med området til den 
nydannede forening.

Fortsat fra forsiden

Det samlede forbrug viste : 
(fastboende)
EL 917 138 kWh
Fyringsolie 187 265 liter 
Brænde 312,5 m3
Træpiller 150 900 kg
Halm 30 000 kg
Koks 3500 kg

Resultatet fra sommerhusområdet :
Retur skemaer: 29
Heraf brugte:
EL opvarmning 27 i alt 59 477 kWh
Supplerende med:
Brænde 20 I alt ca 14 m3 
Gas 2 i alt 33 kg
Renseanlæg og pumpestationer  
på Helnæs:
EL forbrug: 126 530 kwh

Det samlede til os oplyste EL forbrug 
på Helnæs:   
1 103 145 kWh

Vores kirkeminister Birthe Rønn Hornbech fortæller i sine 
erindringer, at hun som barn var meget optaget af fortællin-
gen om Jesus, der kommer på besøg hos Martha og Maria. 
Hos hendes gamle fromme tante hang et billede med netop 
det motiv. Ligesom der gør det over alteret i Helnæs kirke. På 
billedet sidder Maria ved Jesu fødder og lytter. (Se side 10)
Og Martha står i baggrunden og klager over at Maria ikke 
hjælper til med madlavningen, når nu de to søstre har fået 
fine gæster. Da Birthe Rønn Hornbech, der er præstedatter, 
som barn sad under sin fars prædikestol og lyttede til histo-
rien så, fortæller hun, var det ikke vanskeligt at vælge, hvem 
man skulle holde med. For det var jo valget mellem doven-
skab og slid. Naturligvis måtte man holde med Martha, der 
bare sled og slæbte, mens Maria drev den af. Det er først 
senere som voksen, fortæller ministeren, hvor man tænker 
mere over den rastløse uro, som griber så mange moderne 
Martha ér, at man for alvor opdager, hvor livsfortærende den 
menneskelige uro kan være, når den ikke har andet mål end 
selvretfærdighed, ambitioner, og indtjening. Det moderne 
menneske gør sig så mange bekymringer, at Jesu ord glem-
mes. For historien om Martha og Maria drejer sig slet ikke 
om søstrene, men om evangeliet. Og evangeliet befaler os 
ikke at flygte fra livets krav. Tværtimod. Måltidet til Jesus og 
Maria skulle forberedes. Men Martha overdrev betydningen. 
Det var det eneste hun havde i hovedet. Derfor advarer Jesus 
mod hendes bekymringer. Maria har valgt »den gode del«. 
”det ene fornødne” For ét er nødvendigt: Og det er evange-
liet. Evangeliet skal vi høre. Det kan vi leve og dø på, siger 
kirkeministeren.

»det moderne menneske gør sig så  
mange bekymringer, at Jesu ord glemmes.«

Og det er vi måske ved at glemme; at lytte til evangeliet. Vi 
har så travlt med al vores Martha-virksomhed, al vores stræ-
ben, bekymringer og uro, at vi har glemmer kunsten at lytte, 
ligesom Maria. Det er derfor, vi har kirken og dens gudstje-
neste. For at vi kan lytte til et ord, der holder os fast på at et 
menneske er andet og mere, end det, det selv kan præstere. 
Og at et menneskes værdi ikke er dets markedsværdi.

”det ene fornødne”
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Konsekvensen af borger-
inddragelse og lydhørhed. det 
er svært at gøre alle tilpas. 
Tvivlsomt om hastigheden 
sænkes, men en mængde nye 
skilte er sat op.

TRAFIK
Af Poul Dreisler 

En del af landsbyplanen 
handlede om trafik på Hel-
næs. Her spillede Moira 
Poulsen, Strandbakken, en 
rolle, idet hun højt og ofte 
gjorde opmærksom på, at 
trafikforholdene på Strand-
bakken var utålelige, idet 
bilisterne kørte med for høj 
fart. Nu er problemet taget 
op af Assens Kommune, 
sammen med politiet, der er 
øverste myndighed i skilte og 
trafikspørgsmål. Løsningen 
er blevet en række nye skilte 
på en kort del af Strandbak-
ken. Det pynter just ikke og 
man kan spørge sig selv og 
kommunen, hvad meningen 
er. ”Den er god nok” siger 
trafikingeniør Jimmy Rah-
bek Christensen til HP, ”vi 
har blot sammen med politiet 
efterkommet de ønsker, der 
er mht. at få dæmpet trafik-
hastigheden. I øvrigt var den 
ikke så høj, 43 km/t i gns. da 
vi målte den”. 

En indviklet sag

Sagen er den, at der er opsat 
et nyt byzone-ophørskilt lige 

efter Børge Hansens ejen-
dom i venstre side af vejen. 
Umiddelbart derefter i højre 
side er opsat et 50 km/t skilt 
og et par hundrede meter 
længere fremme endnu et 
50 km/t skilt og derefter 
endnu et skilt med 40 km/t, 
som så er gældende hele ve-
jen ned til Helnæshus eller 
hvor vejen ender. Kører man 
den anden vej må man køre 
40 km/t indtil man er forbi 
campingpladsen og herefter 
50 km/t indtil man møder 
byzoneskiltet, som også be-
tyder fortsat 50 km/t indtil 
man kører ud af byen enten 

på Lindhovedvej eller ved 
Møllen på Helnæs Byvej. Er 
man forvirret? 

der er god logik bag

Logikken er, forklarer vej-
ingeniøren, at trafikanterne, 
iflg. beboerne, åbenbart har 
glemt, at de er i byzone, når 
de kommer til Strandbak-
ken. Det har de været lige 
fra Møllen og skal derfor 
køre 50 km/t. Når de kom-
mer nede fra campingplad-
sen eller stranden kan de tro, 
at de ikke er i byzone efter 
de har passeret 40 km/t skil-
tet umiddelbart efter cam-

pingpladsen. Derfor er dette 
byzoneskilt sat op. Jamen, 
hvorfor så ikke bare sætte 50 
km/t skilte op, således som 
man har gjort nu og så und-
lade dette byzoneskilt? Det 
er fordi, der ikke må sættes 
50 km/t skilte op i byzone og 
det har det jo været, byzone, 
siden man passerede skiltet 
ved Møllen evt. på vej ned 
til Strandbakken. Da HP gør 
trafikingeniøren opmærk-
som på, at der ikke er skilte 
på Stranddybet, hvorfor man 
må formode, at der må køres 
80 km/t, netop fordi man nu 
lige har passeret byzone-op-
hørsskiltet, antager han, at 
det må være en forglemmel-
se. Dvs. der mangler endnu 
et skilt!!

Hvad der kommer ud af at 
være lydhør!

Nu er det man kan spørge: 
Hvad er der kommet ud af, at 
myndighederne her har lyt-
tet til borgerne og har ageret 
i forhold til ønskerne? Det er 
ikke sikkert farten bliver la-
vere end 43 km/t i gns. men 
vi har fået en masse uklæde-
lige skilte i landskabet. Bur-
de man ikke samle sig om en 
generel trafikregulering, der 
omfatter alt, hvad der kan 
tænkes?

skiltene på strandbakken

Ophør byzoneskilt                                            Foto: Dan Ravn-Joensen
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Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.

AUTOMATISK PLÆNEKLIPNING

WWW.AUTOMOWER.DK

Automower fås i fire modeller. Priser fra 10.995,-

HUSQVARNA AUTOMOWER™ 220 AC
Har kapacitet til en græs-
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for den krævende haveejer. 
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Smart design. Tyveri-
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Assens
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDEVinnie Kyrstein

Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Claus Lopdrup
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Lone Plovgaard
Sagssekretær

Lillian Julsrud
Sagsbehandler

Bjarne Jørgensen
Ejendomsmægler-
assistent

Jørn Evan Jensen
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Vi sætter ekstra skub 
i din bolighandel

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

Kontakt os for at få en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering

VI HAR MOdTAgET

KORT nYT

Der har været talt mere og 
mere om skiltene, som er op-
sat på Strandbakken, både i 
dagligdagen og nu her i bla-
det. Det er ingen hemmelig-
hed, at jeg har arbejdet for en 
bedre trafiksikkerhed her på 
Helnæs. Arbejdet har stået 
på i 3 år og har været rimelig 
opslidende. Kommunen har 
åbenbart så få ressourcer, at 

der ikke var råd til en generel 
trafikløsning for ”øen”. Da 
den trafikansvarlige i kom-
munen endelig kom herud, 
endte det hele i en mindre 
gennemtænkt ”skilteskov”.
Vi ser gerne andre forslag.

Moira Poulsen, 
Skomagerhuset

Ingen vind betyder ingen 
konkurrence. Og det var net-
op hvad der skete lørdag og 
søndag 20. og 21. september. 
Ca 50 kitesurfere var mødt 
op på Møllen og afventede 
spændt om vejrguderne ville 
tilgodese dem med en på-
landsvind, som er den vind 
de skal have for at kunne 
kitesurfe. ” Vi afventer om 
der sker noget søndag så vi 
kan kåre Danmarks bedste 
kitesurfer” fortæller Rasmus 
Salomon, talsmand for ar-
rangementet og fortæller at 
deltagerne i stedet har mun-
tret sig med andre former for 
vandsport ved Brydegård. 

”Sidste år var der rigtig gang 
i vinden og det blev et per-
fekt stævne, men vi kommer 
igen næste år” siger han me-
dens der pakkes sammen på 
området omkring Møllen. 
HelnæsPosten kan tilføje at 
der absolut ingen vind var 
og når kitesurfing er baseret 
på at bruge vindens kraft til 
at komme hurtigt frem og 
gerne op i luften – ja så var 
betingelserne ikke tilstede 
denne gang. Vi glæder os til 
at gense kitesurferne næste 
år.

gb 

Assens-revyen 2008 blev 
gennemført i september må-
ned og i år havde hovedman-
den bag revyen, Helge Ler-
che fundet, at kirkefejden på 
Helnæs skulle have sit eget 
nummer i revyen. Revyen er 
ellers ikke en lokalrevy, men 
her var en oplagt mulighed, 
fortæller forfatteren. Num-
meret er en lille sketch, der 
ikke giver mening at gengi-
ve, den skal ses for at være 
morsom. Kort fortalt handler 
det om, at Fyens Stiftstiden-
des journalist er faldet i søvn 
på den hårde kirkebænk 
under en afsyngelse af en 
mindre sprælsk salme. Kor-
degnen får øje på, at det er 

en FT - journalist, der sidder 
og sover og får gradvist præ-
sten og øvrige kirkegængere 
med på sange og dans, der 
må have lignet en blanding 
af can - can og gospel. Jour-
nalisten vågner op og tager 
selv del i løjerne og herefter 
er anmeldelsen hjemme til 5 
præstekraver. 
Man må så dertil sige, at 
verden er vendt på hovedet. 
Den idé, der er grebet, har 
åbenbart moret publikum, 
men den har så også fjernet 
sig fuldstændig fra Helnæs 
og det kirkefejden handlede 
om. 

gb

skilteskoven

dM i Kitesurfing aflyst

glemmer du – i år med kirkefejden 
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En fantastisk plet i et natur-
skønt område. En begejstret 
historie fortalt af en datter, 
der har inviteret sin mor med 
på højskole og oplever meget 
mere end blot at male.

HøJsKOlEOPlEVElsE
Af Anna Johnsen 

Da jeg gerne ville give min 
mor en spændende som-
merferieoplevelse og da min 
mand og jeg samtidig har 
sommerhus på 4. år på det 
naturskønne Helnæs, fik jeg 
den ide, at vi sammen skulle 
kombinere den smukke Hel-
næs natur med lokale kultu-
relle muligheder. Gerne et 
sted hvor vi kunne indgå i et 
socialt og lærerigt kreativt 
fællesskab på tværs af alder 
og køn. Det viste sig at blive 
årets bedste oplevelse for 
mor og datter.

Fantastisk ferieoplevelse

Ugen blev slet og ret en helt 
fantastisk lærerig og mor-
som ferieoplevelse, som vi 
begge kan leve længe på og 
som beriger vores indbyrdes 
relation på alle områder! En 
frisk mor på 78 år tæt sam-
men med en datter på 53 år 
kom hinanden ekstra nær og 

fik masser af viden, latter og 
humør med hjem i bagagen. 
Jeg tilmeldte nemlig min 
mor og jeg til en kreativ uge 
på Helnæs Højskole i uge 28, 
kunsthold 3, 2008. Vi blev 
indskrevet som dagskursi-
ster og havde så sommerhu-
set som overnatningssted. 
Kursusprisen indbefattede 
professionel kvalificeret un-
dervisning, to studieture 
henholdsvis til Assens og 
Fåborg, guidet rundtur ved 
Helnæs skov og strand, mor-
gensamlinger med foredrag 
og ikke mindst den sunde, 
grønne og varierede kost fra 
morgenmaden til aftenkaf-
fen i meget smukke rammer.

gav mod til at bryde grænser

Min mor, der er en erfaren 
porcelænsmaler, ville gerne 
prøve nye kræfter med akva-
relmaling ved Uffe Rasmus-
sen og jeg valgte, som ren 
novice på området, akrylma-
ling ved Gunnar Hansen.
På begge hold var der stor 
spredning i faglig kunnen, 
men begge lærere var utrolig 
gode til nænsomt at støtte 
og vejlede kursisten, hvor 
kursisten var, i sin kunstne-
riske formåen og udvikling. 
Samtidig følte man sig helt 

fri, da der ikke blev sat fo-
kus på ens erhvervsarbejde 
eller personlige forhold, men 
det vi var kommet for - sam-
været omkring ”det kreative 
udryk”. Det gav fællesskabs-
følelse, tryghed og mod til 
at bryde personlige faglige 
grænser.

udstilling afslørede  
skaberevnen 

Ugen sluttede med festmid-
dag og udstillinger i de re-
spektive tre undervisningslo-
kaler. Her så man med egne 
øjne hvor meget skaberevnen 
havde foldet sig ud i løbet 
af ugen. Billederne afslø-
rede deltagernes personlige 
udtryksformer og viste på 
fornemmeste vis vores for-
skellighed og livserfaringer. 
Ikke mindst udviklingen fra 
billede til billede var fanta-
stisk at opleve. 
Ældre, midaldrende og unge 
stod vi side om side og blev 
et smukt billede på hvordan 
livsglæden kan udtrykke sig 
- og at gode læreprocesser 
ofte er vigtigere end det en-
delige produkt.

En varm anbefaling

Tegnelærer Birgitte Thorla-

cius sluttede ferniseringen 
af med nogle meget vise ord: 
’Man skal kun begive sig i 
kast med kunstneriske udfol-
delser, hvis man har kærlig-
hed, ærlighed og ydmyghed 
med i processen.’ Jeg kan på 
det varmeste anbefale Hel-
næs Højskole som base for 
sådan en udfoldelse. Helnæs 
Højskole er en unik kultu-
rel oase, som sender vid og 
varme ud til de besøgende. 
Personalet er meget opmærk-
somme værter, for man følte 
sig altid velkommen - mødte 
smil og venlighed hvor man 
gik og stod.     
Alle midaldrende børn til 
ældre/gamle forældre burde 
på et tidspunkt i livet unde 
sig selv den oplevelse at 
rive en enkelt ferieuge ud 
af kalenderen for at give re-
lationen en ældre forælder/
et voksen barn et fornyende 
indhold i livets efterår – hvis 
ikke det! – så én gang i livet 
som enkelt person: tage et 
spring ud i ”det befriende, 
forfriskende og udviklende 
kreative rum”.

Anna Johnsen bor til daglig i 
Mårslet ved Århus

Et lærerigt, kreativt 
fællesskab på Helnæs 
Højskole

Opstilling                                                                              Foto: Privat

Anna Johnsen (53) og hendes mor (78)                         Foto: Privatfoto
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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 Andelsfrysehus
Enestående og efterspurgt. I 
vor serie om andelsforetagen-
der på Helnæs sætter vi lup 
på frysehuset

AndElsBEVÆgElsEn PÅ 
HElnÆs
Af Gerner Bauer 

Nu nærmer tiden sig med jagt 
og slagtning af fedekalve og 
mange har sikkert fyldt op i 
fryseren derhjemme og hvad 
gør man så? Her på Helnæs 
er der stadig et velfunger-
ende frysehus som siden det 
blev stiftet har været efter-
spurgt og som er et af de få 
tilbageblevne andelsfryse-
huse i landet.

Det er ikke et ældre an-
delsforetagende fra forrige 
århundrede, men det blev 
stiftet og indviet i 1950 og 
fungerer altså i dag rigtigt 
godt i sit 58. år. Tiden i ef-
terkrigsårene var præget af, 

at der over hele landet blev 
igangsat mange initiativer 
indenfor andelsvaskerier og 
andelsfrysehuse blandt an-
det for at kunne tilgodese 
ønskerne om få en nemmere 
måde at vaske og opbevare 
fødevarer på. Vi kender alle 
den senere udvikling på 
hvidevareområdet. Hvert 
hjem sit køle/fryseskab men 
også vaskemaskiner og tør-
retumblere og i nogle private 
hjem - egen ismaskine!

status lige nu

Vi har spurgt formanden 
Dan Ravn-Joensen om hvor-
dan den øjeblikkelige situa-
tion er i frysehuset:
“ Lige nu er alle 40 bokse 
lejet ud og alle er glade for 
at vi har sådan et tilbud her-
ude” siger han og tilføjer 
smågrinende” og der er 

tlæs mere på side 9
Formand Dan Ravn-Joensen afrimer frostbokse                              
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Seriøs rådgivning
– altid med et smil...

Ebberup
Ebberupvej 71 · 5631 Ebberup
Tlf. 64 74 11 70 · Fax 64 74 20 90
ebberup@sparekassenfaaborg.dk
www.sparekassenfaaborg.dk

Så egentlig er alt ved det gamle – men vi glæder os til 
en masse nye og spændende udfordringer.
Som den lokale Sparekasse er vi altid lige i nærheden, 
og vi er der, når du har brug for os.
Velkommen til Sparekassen Faaborg. Vi tror på fremtiden.

skal Helnæs og Helnæs Bugt 
være en del af nationalpark 
”det sydfynske øhav”? 
debatmøde på Helnæs i 
november.

nATuR Og KulTuRARV
Af Poul Dreisler 

Udviklingsudvalget i As-
sens Kommune har på to 
møder, i juni og septem-
ber, beskæftiget sig med en 
henvendelse fra de fire syd-
fynske kommuner, Fåborg-
Midtfyn, Svendborg, Ærø 
og Langeland kommuner, 
som via deres fælles selskab, 
Naturturisme I/S, har ud-
arbejdet rapporten, ”Oplæg 
vedrørende nationalpark Det 
Sydfynske Øhav”. Forhisto-
rien er, at der gennem mange 
år har været arbejdet med 
at udpege nogle områder af 
stor landskabelig og kultur-
historisk værdi til national-
parker. Den første er netop 
åbnet som nationalpark Thy, 
som strækker sig i et op til 12 
kilometer bredt bælte langs 
den jyske vestkyst fra Agger 
Tange i syd til Hanstholm i 
nord. ”Et enormt og uspole-
ret naturområde på i alt 244 
km2 – næsten på størrelse 
med Langeland”. Yderligere 
fire områder er udpeget. Et 
område, som kaldes Konger-
nes Nordsjælland, desuden 

Mols Bjerge, Skjern Å og 
Vadehavet. Det er de områ-
der, hvor undersøgelser sæt-
tes i gang i år og næste år. 

Frivillige aftaler er vejen frem

Nationalpark “Det sydfyn-
ske Øhav” er således et re-
gionalt projekt, som på sigt 
vil kunne få status som nati-
onalpark. Der kræves dog en 
meget langvarig og grundig 
proces, idet hele planlægnin-
gen og gennemførelsen sker 
efter alle kunstens regler om 
lokal tilslutning og accept og 
støtte. Der er ingen restrik-
tioner for erhverv eller for 
livet i øvrigt i en national-
park. Hensigten er primært 
at bevare natur- og kulturarv 
for eftertiden. Skov og na-
turstyrelsen har på sin hjem-
meside meget detaljerede 
oplysninger om fænomenet, 
bla. skriver man. ”En dansk 
nationalpark skal indeholde 
noget af den mest unikke og 
særprægede danske natur og 
det kan være både til lands 
og til vands. Nationalparken 
bliver skabt i et tæt samspil 
mellem parkens bestyrelse, 
Miljøministeriet, kommu-
ner, lokalsamfundet og orga-
nisationer. Frivillige aftaler 
er vejen frem.

Offentligt møde på Helnæs

De fire sydfynske kommu-

ner har udarbejdet rapporten 
og fundet, at det kunne være 
rimeligt at medtage Helnæs 
og Helnæs Bugt i en første 
vurdering og dermed ind-
drage Assens Kommune i 
projektet. Det er det, man 
har drøftet i udviklingsud-
valget og fundet, at det første 
man kan gøre er at spørge i 
lokalområdet, der omfatter 
såvel tidligere Hårby områ-
der rundt om kysten og selve 
Helnæs. Det sker på et of-
fentligt møde i Helnæs For-
samlingshus tirsdag den 11. 
november kl. 19.00-21.30. På 
mødet deltager Rico Boye 
Jensen, sekretariatschef i 
Naturturisme I/S og tovhol-
der for projektet. Han vil 

forklare mere detaljeret om 
projektet. Assens kommune 
har ikke truffet en endelig 
beslutning om deltagelse i en 
sydfynsk nationalpark, men 
kun afgivet en principiel til-
kendegivelse om at indgå i 
samarbejde om forberedelser 
til en eventuel nationalpark.
Rapporten kan læses på: 
http://www.detsydfynskeoe-
hav.dk/ eller på Assens Kom-
munes hjemmeside under 
udviklingsudvalgets refera-
ter for juni og september og 
der kan læses om National-
parker i øvrigt på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside: 
http://www.skovognatur.dk/
Ud/Oplev/Nationalparker/
Om/Definition/

nationalpark 
”det sydfynske øhav”

Fugleflok over øhavet                                      Foto: Naturturisme                              
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StevnSbo.com
· Aut. kloakmester

· nedbrydning
· Kabelarbejde

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

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

stadig plads, men på ven-
telisten, hvor der er skrevet 
to op, så bare kontakt mig 
eller vor kasserer Annelise 
Larsen.“  Fryseboksene fun-
gerer også ved at man låner 
bokskapacitet hos hinanden 
ved storindkøb eller større 
begivenheder. Rigtig mange 
har således sin gang i fryse-
huset på Ryet.                 

Historien bag frysehuset

Det var Husholdningsfor-
eningen, der den 7. januar 
1950 indbød til et møde for 
at drøfte interessen for at 
oprette et frysehus på Hel-
næs. Der var interesse for at 
komme i gang og på mødet 
blev et hurtigt arbejdende ud-
valg nedsat med henblik på 
at afholde en stiftende gen-
eralforsamling. Og allerede 
den 3. februar samme år 
blev Helnæs Andelsfrysehus 
stiftet og det blev samtidig 
besluttet at opføre et fryse-
hus på N.P. Hansens grund 
ved siden af mejeriet.
Der skulle betales kr. 200 pr 
boks, når huset var færdigt til 

brug og Holger Hansen blev 
den første formand. Der blev 
sandelig arbejdet hurtigt for 
allerede den 3. juli kunne der 
afholdes indvielsesfest med 
forevisning ved salgschef 
Andersen og demonstration 
af indpakning af kød ved 
frk. Fisher fra Frigidaire med 
efterfølgende fællesspisning. 
Til at passe frysehuset og 
sørge for rengøring blev Os-
car Jørgensen ansat til en løn 
som var lejen af en halv boks 
årligt.

økonomien og fremtiden

De 40 bokse i frysehuset be-
tales med kr. 400,- om året 
og der har siden 2005 ikke 
været de store udgifter til 
vedligeholdelse af kølean-
lægget, men der var det også 
ved at gå helt galt. For kr. 
20.000 blev kompressoren 
sat i stand og vil nu kunne 
fungere i mange år fremov-
er. Det økonomiske er altså 
på plads og opbakningen 
er, som skrevet, stor så det 
enestående og efterspurgte 
frysehus vil fungere i mange 
år endnu.

Fortsat fra side 7

Frysehuset på Andelshjørnet                                                      Foto: gb                              
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Høstgudstjeneste 2008

Børnefamilier pynter 
kirken i fællesskab med 
materialer fra haven og 
gården.
Majbritt Storm med 
Katrine og Emilie, Laila 
Hansen med Line, Finn 
og Jinnie Hemmingsen 
med Eske og Lauge, 
Anja Grønlykke med 
August, Lene Runge 
med Paula og Aksel, 
Pernille Naundrup-
Jensen med Ellen, 
Hanne Plechinger og 
Pia Haahr med Rebekka 
og Sidsel
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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 
Brydes alle 1 · 5610 assens

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

Hvem skal styre Helnæs Kirke 
i de kommende 4 år?

”Menighedsrådene har meget 
at skulle have sagt, så det 
er bestemt ikke ligegyldigt, 
hvem der sidder der.” (citat)

MEnIgHEdsRÅdsVAlgET
Af Poul Dreisler 

Aldrig har der været rekla-
meret så meget for menig-
hedsrådsvalget som i år. 
HelnæsPosten har bragt flere 
artikler som oplæg til begi-
venheden endda med alvor-
lige emner med understreg-
ning af vigtigheden i at møde 
op. Det er blevet nævnt, at 
man i den kommende peri-
ode kan risikere at stå over-
for diskussioner om sognets 
fortsatte eksistens. Dvs. om 
Helnæs Kirkes benyttelse til 
kirkelige handlinger eller om 
alt skal samles i Dreslette. 

Orienterings- og  
opstillingsmøde

Det første møde, der invite-
res til, er et orienteringsmø-
de, som så, efter en pause, 
kan efterfølges af et opstil-
lingsmøde, hvor en liste kan 
etableres. På Helnæs er der 
ikke tradition for valg, man 
opstiller en liste umiddelbart 

efter orienteringsmødet og 
så er det klaret. Således også 
i år. Omtalen og de kraftige 
opfordringer til trods, så var 
der blot 14 personer tilstede 
ved mødet den 11. septem-
ber i Borgerhuset. Heraf 6 
med forskellige funktioner 
i tilknytning til kirken plus 
præsten, der dog ikke kan 
deltage. I 2004 var der mere 
end 30 tilstede, hvilket man 
også havde forventet i år, at 
dømme efter antallet af kaf-
fekopper. 

Effektivt forarbejde

Mødet bød på, at konstitueret 
formand Helle Blume And-
resens gennemgik rådets op-
gaver og arbejde i de sidste 
fire år og planer for de kom-
mende, hvorefter Pia Haahr 
gennemgik de indviklede 
regler for valget og efter kaf-
fen gik man over til opstil-
lingsmødet. Som i enhver er 
anden forening kan det være 
svært at skaffe kandidater 
til bestyrelsesposterne, såle-
des må man også antage, at 
der er tænkt ved dette valg, 
idet Helle Blume Andresen, 
kunne meddele, at tre af de 
nuværende fem medlemmer 
ønskede at fortsætte og at 
menighedsrådet yderligere 
havde indhentet tilslutning 
fra yderligere tre medlem-
mer af menigheden. Der var 
således fra menighedsrådets 
side peget på seks kandida-
ter til rådet. Heraf var tre af 
forskellige årsager ikke til-
stede, men deres accept af at 

blive opstillet var indhentet. 
Fra salens side blev ét forslag 
til listen foreslået. Der skal 
vælges fem til rådet og gen-
nemfører man en afstemning 
denne aften blandt de opstil-
lede og der ikke indkommer 
flere lister i perioden til den 

30. september, udgør de fem 
første i aftenens afstemning 
menighedsrådet fra 1. de-
cember. 

citat: May Frederiksen, 
www.folkekirken.dk

Opstillede og valgte: (stemmetal er anført i parentes)
Nuværende medlemmer: 
Helle Blume Andresen (14), Pia Haahr (14), 
Elsebeth Holck (9). 
Foreslåede af menighedsrådet: Gerner Bauer (10), 
Marianne Therp (10), Ruth Madsen (7). 
Foreslået fra salen: Poul Dreisler (6).
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der var mange folk på gårde-
ne for blot 60 år siden. Fruen 
på gården var arbejdsleder 
med planer og arbejdssedler 
og en omfattende organise-
ring for at alt skulle klappe i 
det daglige.  

lIV PÅ lAndET
Af Hanne Ellebæk 

Der var engang… hvor der 
var liv og glade dage på går-
dene på Helnæs, fordi der var 
mange folk om arbejdet. På 
Gudmundsdal eller Gården, 
som den blev kaldt dengang, 
var der et stort folkehold. 
Dertil kom de husmænd, 
der boede i egne huse eller 
på husmandssteder, og som 
arbejdede på gården, når der 
var ekstra travlhed. Til at 
betjene alle disse mennesker 
var der ansat to unge piger, 
en kokkepige og en stuepige. 
Når jeg tænker på de gamle 
pigeværelser, så må der en 
overgang have været to stue-

piger og en kokkepige – det 
ses på antallet af senge. 

Tante Minnas arbejdssedler

Jeg er faldet over Tante Min-
nas (Rasmine Ellebæk) ar-
bejdsseddel til et par af pi-
gerne, og synes I skal have 
love at se en arbejdsdag fra 
den tid – 50’erne?? Da Tove 
senere giftede sig med Gun-
nar Rasmussen og jeg derfor 
har kendt og holdt af hende, 
har jeg valgt hendes, og dertil 
en anden pige, som hed Inge. 
Det er ikke så lidt, de har 
skullet nå i deres arbejdstid, 
intet under at folk blev slidt 
ned, til gengæld tror jeg ikke, 
de talte så meget om stress. 
Nok fordi der også var tid til 
pjank og latter ind imellem, 
og så skulle man jo ikke no-
get om aftenen, for det kun-
ne man ikke. Så man blev 
hjemme og spillede bold, el-
ler kort, fortalte historier og 
hvad man ellers kunne finde 
på. Når Tove fortalte mig om 

sin tid her på gården, var det 
altid med glæde, så på trods 
af det hårde slid må det også 
have været en god tid.

dagsprogrammet

Det er tilsyneladende kun 
den første del af dagen, de 
har fået på skrift, resten af 
dagen har der vel været va-
rierende opgaver. Fra mit 
eget hjem kan jeg huske, at 
de unge piger sad og brode-
rede duge mm. for min mor, 
når der ikke var andet at lave 
mellem kaffetid og aftens-
måltidet, men fri havde de 
ikke, så mon ikke de også 
har gjort det her hos Minna. 

Jeg har forsøgt at overholde 
Minnas form, dvs. navneor-
dene er skrevet med stort, un-
derstregningerne er hendes, 
klokkeslættene med ½ osv.

Stuepige Inges arbejdssed-
del er ikke gengivet her, men 
ligner Toves.

Arbejdsdagen for unge piger 
på landet i 50’erne

Kokkepige Toves  
arbejdsseddel
KL. 6 ½
Bære Brænde ind
Koge Øllebrød
Skumme Mælk
Feje Spisekammer Gang 
Køk ken
Vaske Gryder, feje ned i 
Bryggerset, pumpe Vand
Vaske kartofler

Kl. 7 ½
vaske op i Køkkenet
Fløden koges
gøre rent på sit eget 
Værelse

Fredag Kl. 8
I Spisekammeret tør-
res Hylderne med en tør 
Klud, hvor Papiret er rent 
en fugtig Klud, hvor Papi-
ret er snavset 
Fejes, vaskes Gulv
I Gangen tørres Dørene 
og Fodlisterne med en tør 
Klud, saalænge de er rene
Kluden ligger i Spisekam-
merskabet.
Trappen og det lille Rum 
fejes ud
Gulvet fejes og vaskes, og 
naar det er tørt, faar det en 
Omgang med en Klud med 
Olie.

Kl. 8 ½
Kælderen Hylder og 
Vinduer fejes af med en 
lille Kost, Spindelvæv 
fejes ned, de nye Hylder 
og Bordet vaskes, Gulvet 
fejes, også Trappen
Bryggerset skylles ned. 
Bordet skures.
Gøre Lørdagsrent paa sit 
eget Værelse.

Lørdag Kl. 6
renses Komfuret hver 
anden Lørdag
Bagefter tørres Gulvet 
over for alt sort
Spisekammer og Gang fejes.

Kl. 8
Vaskes Fliser ved Kom-
furet
Tørre Døre, Vinduer og 
Borde
Lægge kringle, Fransk-
brød
Vaske Gulv 

Hold Køkken, Spisekam-
mer og Bryggers pænt 
ryddelige
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

aFdElIngEn I aSSEnS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TlF. 64 71 24 12

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

John Hemmingsen, Assens 
har afleveret supplerende 
læsning om emnet. Disse er 
skrevet af overlæge Knud 
Jacobsen, der har opholdt sig 
på Helnæs og har forsket i 
historien.
Forfatteren kan f. eks. huske 
at J.P.Jensen, der fra den 10. 
juli 1915 var blevet automo-
bilpost Helnæs – Ebberup 
tog ankomne banepakker 
og mindre fragtgods med til 

beboerne på Helnæs. I slut-
ningen af 1920erne overtog 
rutebilen Helnæs- Ebberup-
Assens disse transporter.

Rettelse

Post Niels Peter Abildtrup 
døde 1968 og ikke i 1969, 
som stod i sidste HP. 
Brevsamlingsstedet på Hel-
næs blev oprettet 1. januar 
1959 og lukkede som skrevet 
sidst 18. juni 1968.            ah

Tilføjelse til Postgang på Helnæs

Hej Helnæsbørn 
Her er et tilbud til jer
Hvis du er interesseret i at se 
dig selv i Helnæsposten, så 
kan det lade sig gøre ved at 
sende et billede af dig selv 
inden din fødselsdag. Helst 
en måned i forvejen. Så laver 
vi en fødselsdagsside. Ved 
lodtrækning kan der vindes 
2 billetter til en oplevelse i 
Tobaksgården i Assens. Jeg 
glæder mig til at høre fra jer. 
Billede med navn, adresse 
og fødselsdato skal afleveres 
til Anne Hansen, Helnæs by-
vej 65.

Små historier 
fortalt af børn

Det gode ved bedsteforæl-
dre er, at man ikke skal være 
sammen med dem ret lang 
tid, før man får en is.

Theis, 7 år

Min  farfar og farmor går 
ikke på arbejde. De går på 
pension.          Kathrine, 8 år

Min mormor er på pensio-
nist. Så hun må bare ikke 
fortælle til nogen, at hun ar-
bejder.                      Fie 7 år

Fra urtehaven
Et tomatfrø fra Otto Arps besiddelse i Bulgarien besluttede 
sig for at udvikle sig til en kæmpetomat hos Susanne og An-
ders i Helnæs Antik – 1.244 kg plukket og spist i september. 
Stor smag og meget tomatkød iflg. de heldige dyrkere.                                                                       

gb
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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

Vandværket
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347
Mobil 2081 0455

Menighedsrådet
Fmd. Bodil Storm
Tlf. 6477 1397
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

dET sKER I OKTOBER 2008

Gudstjenester
5. oktober kl. 9.30
12. oktober kl. 14.00 
(Jette Arp)*
19. oktober kl. 9.00 (RG)**
26. oktober kl. kl. 11.00

* Gudstjeneste med barne-
dåb ved Jette Arp
** Rikke Graff er nyansat 
præst i Sønderby/Kærum

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

Petanque
De officielle tirsdags klubaf-
tener er slut for i år. Banen er 
som sædvanlig åben for in-
teresserede der har lyst til at 
spille f. eks. i weekenderne.

Velkommen til alle m/k
Kom og vær med til at sy, 
strikke og hygge i borger-
huset. Tirsdag den 7. og 21. 
oktober. Tirsdag den 4. og 
18. november. Fra kl. 19.00 
til ca. 22.00. Første gang er 
der kaffe/the og frugt. Tag 
evt. din symaskine og kage 
med. Ingen tilmelding.
Spørgsmål til Ghita 
Tlf. 64 77 19 81

Dilettant på Helnæs
Går du rundt med et ønske 
om at stå på en scene og ud-
folde dig, så er der en chance 
nu. Helnæs Beboerforening 
arrangerer den årlige dilet-
tantforestilling lørdag den 7. 
marts 2009 og har brug for 
aktører, så hvis lysten er der, 
så ring venligst til Annelise 
Larsen, tlf. 64771595 eller 
Anne Hansen, tlf. 64771376

Torsdagsklub
Torsdag den 16. oktober be-
gynder vinterens sammen-
komster i klubben. Vi håber, 
mange vil møde op og være 
med, så det kan blive til nog-
le hyggelige timer. Kaffen er 
på kanden, så medbring blot 
kop og brød til dig selv. Alle 
er velkomne!

Energimøde
Kom og hør indlæg fra Ener-
giakademiet på Samsø og 
om resultater af energigrup-
pens undersøgelse på Hel-
næs. Tirsdag den 7. oktober 
kl. 19.30 på Højskolen på 
Helnæs. Alle er velkommen. 
(se artikel i bladet)

Helnæs Jagtforening 
afholder dyrejagt 
Dyrejagt på Helnæs.som pri-
mært er for øens lodsejere 
og medlemmer af Helnæs 
Jagtforening, afholdes som 
sædvanligt den 10/10 og med 
start fra Østergård kl 9.00.

Helnæs Jagtforening 
afholder vildtspil
Vildtspil afholdes, med 
mange helt vilde præmier, i 
forsamlingshuset søndag d. 
12. oktober 08 kl. 19.00

Campingpladsen
Sæsonen sluttede med stan-
dernedtagning i weekenden 
den 27-28. september. Plad-
sen og dermed butikken 
åbner først igen den 1. april 
2009.

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs!
Start på vintersæsonen af øl-
smagningen onsdag den 29. 
oktober 08
Tilmelding: Jørgen 6477 1829 
eller Dan 6477 1501 eller 
darajo@mail.dk 
Vel mødt 

Koncert i Helnæs Kirke
KALININGRAD 
DOMKOR
Mandag den 6. oktober kl. 
19.30
Entré 50,00 kr.
Alle er velkomne  
Arr.: Helnæs Menighedsråd

Jul på Helnæs
Julen nærmer sig hastigt og 
der indkaldes til forbereden-
de og koordinerende møde 
hos Susanne i Antikken – 
tirsdag den 21. oktober kl. 
17. Alle der plejer – og gerne 

nye - der vil være med i den-
ne juletradition på Helnæs 
bedes møde op med friske 
ideer og annoncetekster. 

Høstfesten aflyst 
for første gang
38 havde tilmeldt sig til høst-
festen. 60 er det magiske tal, 
hvis det skal løbe rundt øko-
nomisk.  Alene musikken 
koster 4500 kr.  HP talte med 
Annelise om aflysningen, 
men fik kun svaret, at der 
var for få tilmeldte, og at det 
var sket før, at der ikke var 
flere Helnæsboere tilmeldt.  
Festen blev dengang reddet 
af en tilmelding fra højsko-
len på 20 elever.  Der bliver 
indbudt til høstfest igen til 
næste år.
Til sidst en tak fra Annelise 
til alle dem, der hjalp og gav 
en hånd til beboerforenin-
gens sommerfest.

læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

02 Der var engang – Vigga Bro 
 og Erik Moseholm

03 TØBRUD med Alvad*Gary  
 Snider*Jefsen*Raahauge

04 GREY TO BLUE - Featuring  
 Bob Rockwell

04 Carsten og Gittes filmballade

05 SANGENS DAG Bettina 
 Hellemann Munch & 
 Michi Komoto

07 Kandidaten

09 Willow Tree

10 Annika Aakjær

11 Den magiske legetøjsbutik

11 Rock Hard Power Spray *  
 Hard Candy * Ginger Ninja

14  Narnia - Prins Caspian

14  Lucky Luke - mod vest

16  Hooters Blues - feat. 
 Travis Haddix

18  THOMAS CLAUSEN TRIO

25  Far til fire - på hjemmebane

25  RASMUS NØHR

29  CAROLINE HENDERSON

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

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

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.

Fabriksnyt Veluxvindue 
GVO sælges
Ligger stadig i org. embal-
lage. Med solafskærmning, 
mål 54x76. Nypris 3500,-
Pris 1500,-
Helnæshus 
Tlf. 6477 1370

Gl. fyldningdør sælges
Døren er med karm og dør-
trin samt messingdørskilt/
håndtag.
Pris 500,-
Helnæshus Tlf. 6477 1370

Tagbagebærer 
til bil kan afhentes 
Dreisler
Ryet 22,
Tlf. 24 82 25 30 eller mail: 
dreisler@mail.dk

Lammespegepølser sælges
1/1 pr. styk. 140 kr. 
Helnæs Naturlam
Marianne Therp 
Tlf. 6477 1668

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

To B&O højtalere, ældre 
model sælges
Fuldt funktionsdygtige. Led-
ninger medfølger.
Sort stof. Til ophængning el-
ler gulv.
Pris 800 kr.
Dreisler
Ryet 22,
Tlf. 24 82 25 30 eller mail: 
dreisler@mail.dk

Suppegryde
Næsten ny 12 liters Kløver-
blad gryde med låg sælges til 
rimelig pris. Velegnet til gla-
skeramisk kogeplade.
Anne K. Hansen
Tlf. 64 77 13 76

KøB Og sAlg Rubrikker sendes til Ulla Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 64 77 13 72 / 24 82 25 30

go’ fest – go’ 
musik

Søren navntoft
Tlf. 6477 1612

Porcelænsudslagsvask, 
fejlkøb 
Værdi 1500 kr. Sælges for 
500 kr.
Dreisler
Ryet 22,
Tlf. 24 82 25 30 eller mail: 
dreisler@mail.dk 

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5 x 12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. Pris 
500,00 for en weekend.
Henning Storm 
Tlf. 6477 1410

Hjælp tilbydes
Til høstarbejde, traktorkør-
sel mv. Mulighed for jagt øn-
skes af efterlønner.
Ring venligst til 6263 2620.
John Borup

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

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

forsendelse
Ring eller mail
til ulla dreisler
tlf. 64 77 13 72

dreisler@mail.dk

Vi har ændret på 
opgavefordelingen… 

DET SKER bestyres af 
Gerner Bauer.  
Mail.: bauerbo@os.dk  
tlf. 39766576/22166239 
og
KØB OG SALG bestyres 
af Ulla Dreisler. 
Mail: dreisler@mail.dk 
tlf. 64771372/24822530 

MÆRKEDAGE 
Ovennævnte eller redak-
tionens medlemmer, se 
side 2. 

Baggrunden er, at vi me-
get gerne vil gøre mere 
ud af de begivenheder, 
vi registrerer under DET 
SKER… 
Vi vil gerne følge op på 
møder og indkaldelser 
inden de afholdes, så der 
bliver en tekstomtale i selv 
bladet, hvis det ønskes. 
Ligeledes opfordrer vi til, at 
vores handelsplads, KØB 
OG SALG bruges mere. 
Endelig savner vi flere om-
taler af mærkedage. Ring 
til os, giv os et praj.  
Vi vil meget gerne bringe 
en historie også. 
Der bringes dog kun om-
tale, hvis man selv ønsker 
det.

red.
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Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Vil du også have annonceret 
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kontakt home Assens
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Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

www.fioniabank.dk

Sagens kerne!

Forvent
at få særbehandling

HP+
Efter gentagne klager 
har beboerne på Klinte-
skovsvej fået opstillet af-
mærkning ved indkørslen 
til vejen. andre overvejer 
lignende aktioner.

Hørt på Strandbakken

”når nu de kun kører 43 
km/t  i gns. hvorfor så op-
fordre til at køre 50 km/t.”

sangens år behørigt fejret 
med en dejlig syng-sammen-
aften på Højskolen på Helnæs

AnMEldElsE
Af Gerner Bauer 

Mette og Børge Solkær og 
deres irske kollega Denis 
Mclaugblin indtog torsdag 
den 18. september foredrags-
salen på Helnæs Højskole 
til en forrygende aften for 
at eleverne og foreningens 
trofaste publikum sammen 
skulle fejre SANGENS ÅR 
ved at lytte til og synge med 
på vore egne sange og sange 
fra Grønland, Færøerne og 
med et stort stænk irsk fol-
kemusik af den gode slags. 
De ca. 40 fremmødte nød 
at synge sammen med de 
charmerende musikere, som 
med udgangspunkt i deres 
egen Cafe Ellegaard ved Jels 
Å, har en lang tradition med 
denne type herlige sangafte-

ner. Deres nyudkomne CD 
”Onsdag kl. 19.30” har da 
også fået gode anmelderord 
med på vejen. Bla. er deres 
sangunivers kaldt: ”Et godt 
sted for flossede nerver.” 
Mere rammende kunne det 
ikke siges om netop denne 
sangens aften. Udover glæ-

den ved denne sangaften var 
den også et eksempel på et 
positivt samarbejde mellem 
Helnæs Kultur- og Musik-
forening og Højskolen, som 
givetvis vil kunne gentages. 

syng-sammen-aften på højskolen på Helnæs

Trioen Mette og Børge Solkær og Denis Mclaugblin                Foto: pd                              


