
være et oplæg til drøftelse og 
handling. 

Økonomisk betydning

Sommerhusudviklingen har 
givetvis betydet noget for at 
forlænge Brugsens overlevel-
se i de 35 år, den bestod efter 
området blev etableret. Høj-
skolen, især dens elever, har 
også ydet et tilskud til om-
sætningen. Folks indkøbs-
mønstre skiftede dog dra-

merlandet, der rejste spørgs-
målet om relationen eller den 
måske manglende relation 
mellem de to dele af øen, 
vil vi forsøge at pejle os ind 
på den gensidige betydning 
de to områder kan have for 
hinanden. Vi vil prøve at be-
skrive de sammenhænge, der 
har været mellem sommer-
husfolket og Helnæsboerne 
og de ændringer, der kan 
antages at have ændret dem. 
Artiklen er ikke en videnska-
belig undersøgelse. Den kan 

det blev kaldt i mange år, 
placeret for 35-40 år siden 
af folk, der dengang mente, 
at beboerne i de 140 huse, 
der blev plads til, ville be-
tyde et tilskud af købekraft 
på Helnæs, så Brugsen, i det 
mindste, kunne overleve som 
dagligvareforsyning.
Hvor længe, havde man ikke 
fantasi til at forudsige, men 
der gik ca. 30 år inden brugs 
og derefter købmand måtte 
dreje nøglen. Efter en sam-
tale med en beboer på som-

Helnæs har 250 indbyggere. 
Dobbelt så mange,  
hvis sommerlandet tælles 
med. Er det adskilte  
verdener, der hver passer  
sit i god fordragelighed?  
Eller er det også andet?

SommErlanDEt 
Af Poul Dreisler 

På et område af Helnæs, 
godt skjult fra alfarvej, fak-
tisk også fra søsiden, blev 
Helnæs Sommerland, som 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

HELNÆSPOSTEN 10
Jørgen Storm fortæller
HBF’s vandringstur
– Side 6

Jazz i den lune sommernat
Ny sæson i Musikforeningen 
– Side 10-11

oktoBer 2009 4. årgang nr. 10 Løssalg 15,00 kr. 

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

Udlejes med fører: 
teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Minilæsser · rendegraver

Aut. 
kloakmester
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Vi går imod  
mørkere tider

Find lyspunkterne hos
Helnæs Antik  

& mejeriet

Sommerlandet, en ø på øen?

tlæs mere på side 4
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lEDErIndhold
Sommerlandet, en ø på øen?
Helnæs har 250 indbyggere. Dobbelt så mange, hvis sommerlan-
det tælles med. Er det adskilte verdener?
Forsiden og side 4 og 5

På Helnæs veje og stier
Helnæs Befolkningsforenings motionstur den 9. september 2009.
Side 6

Høstgudstjeneste – en billedmontage
Side 7

offentligt møde om nationalpark De sydfynske Øhav
En lidt tam affære med kendte synspunkter, men 
mere afdæmpet end tidligere møde.
Side 8

Fibernet igen igen
Drømmen om et teknologisk tigerspring for net- og bredbånds-
brugere er endnu engang bristet – på grund af et andet teknolo-
gisk tigerspring. 
Side 9

Høstfesten i Forsamlingshuset blev en festlig aften 
Der var mad og drikke og godt humør.  Akustikken fortsat et 
problem.
Side 10

»Sikken høj kvalitet og stor alsidighed I har her på Helnæs« 
Sådan sagde et af de mange nye publikummer i Helnæs Kultur- 
og Musikforening efter sidste koncert. vi går bag om sæsonens 
koncerter og ser frem mod næste sæsons program.
Side 10 og 11

Har i hørt…? 
Fra gadekæret 
Side 12  
 
Det´ kun for børn
Side 13

Standerstrygning på Campingpladsen
Side 16

Vi har modtaget:
Kirkedag – endnu en aktivitet i HBF. 
Fornøjelig høstfest – tak fra en glad gæst. 
Til HelnæsPosten! 
Side 3, og 10

Lejre · Friluftsaktiviteter for både børn og voksne
Naturvejledning · kursusvirksomhed · kanoudlejning

tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk

til  Dan og flere andre

Hjertelig tak for dit indlæg (se side 3), som varmer i en kold 
tid. Det er rigtigt, som du skriver, at HelnæsPosten er ramt af 
finanskrisen. Det har vi selv skrevet om, sidst i lederen i sidste 
nummer, og det lægger vi ikke skjul på. Den opmærksomme 
læser har set, at der er sket store udskiftninger i annoncemas-
sen i løbet af 2009. Bl.a. er bank-, og ejendomsmægleran-
noncerne så godt som forsvundet. Vi har dog ved ihærdigt 
arbejde fået nye. Både nye stabile, men også de kortvarige, 
endda engangsannoncerne, og vi er lykkelige for dem alle. Vi 
har med dette nummer og det næste fået valgkampen tæt på 
og mon ikke julen også kaster lidt af sig. Der er også nye bi-
dragydere, som f.eks. lejlighedsvis menighedsrådet og måske 
andre foreninger. En enkelt har fundet på at forpagte et lille 
areal af avisen og det har smittet. Vi har defineret tarteletfe-
stens formål til også at være en støttefest for bladet, ligesom 
vi har fået tilbudt en gratis støttekoncert. Vi vil kæmpe for at 
bladet fortsat kan deles gratis ud på Helnæs. Og at man over 
hele landet (og udlandet) kan abonnere på avisen til en rime-
lig pris, der er tæt på produktions- og portoprisen. 
Alt dette er vi parate til at slås for, idet vi får så mange tilken-
degivelser om, at læsere synes, det er værd at læse. 
Vi har i redaktionen en plan klar, når alle ressourcer er ud-
tømt. Den ligner meget den, du selv skitserer og den bliver 
først sat i gang den dag, det er pinende nødvendigt, men ikke 
før. Vi sluttede lederen i nr. 9 med at slå fast »at snakken om 
at lukke er det mest forkerte emne lige nu«. (Måske lidt for 
letsindigt udtrykt).
Vi er himmel henrykte for de annoncører vi har og det er en 
rigtig god idé, at sige til dem, når I handler hos dem eller taler 
med dem, »ja, når du annoncerer i HelnæsPosten, så er det jo 
oplagt….osv…«.  Eller »Vi så din annonce i HelnæsPosten, så 
derfor kommer vi her.«
Dette skal ikke være et svar til Dan, der fjerner alle bekym-
ringer. Skulle der være én, der kender én, der vil komme forbi 
med en skotøjsæske under armen, en »finanspakke«, så er vi 
da ikke afvisende. Tak for dit indlæg Dan.  pd

redaktionelt nyt

Vi fik til vort sidste redaktionsmøde en henvendelse fra en 
dagbladsjournalist, der gik ud på, at vi i vores stil skulle for-
søge at være mere orienterede mod formiddagsbladene. Vore 
artikler var ofte for lange og for tunge og vi skulle være mere 
sensationsprægede. Fra referatet af mødet kan vi citere føl-
gende uddrag:
»Vi har i den seneste tid hørt så meget rosende omtale af HP 
– uopfordret, at det ville være synd at ændre noget. Vi defi-
nerer bladet som noget, der er nærmest magasintypen. Altså 
et blad, man tager frem og læser og lægger væk igen og gem-
mer til senere etc. Men vi kan godt have lidt større billeder. 
Sensationer kan vi ikke bringe. Vi har en ret høj etisk kodeks 
for afsløringer og sensationer. Hvis vi taler nyheder er det helt 
ok, men andet kan og vil vi ikke. Vi vil dog forsøge med en 
halv side i én spalte, som vi vil kalde »Har I hørt…?  …fra 
gadekæret«, som kun skal bestå af meget korte nyheder eller 
historier om en der er væltet på cykel eller at nu er højskolen 
blevet færdig med huset på Helnæs Byvej. Altså petitstof. pd 

VI Har moDtaGEt

Glæde

I et indlæg i sidste nummer af 
HP, skriver Chr. Falk Rønne 
at han ikke kan genkende en 
påstand, som jeg har fremsat 
i en klumme. Jeg skrev bl.a. 
at glæden som tema er næ-
sten fraværende i de sidste 
100 års filosofiske tænkning. 
Det mener Chr. Falk ikke er tilfældet. Og det er da kun glæ-
deligt, hvis det er sådan.
På det filosofiske område er jeg amatør, og lader mig gerne 
belære af en fagmand, som Chr. Falk, jo er. Og hvis mit kend-
skab til filosofi er overfladisk, så må jeg bare gøre Johannes 
Møllehaves ord til mine egne; »Jeg ved godt, at jeg er overfla-
disk. Men heldigvis stikker det ikke særlig dybt«.
Chr. Falk skriver også, at det kan skyldes et oversættelses-
problem, idet filosofien i dag mest betjener sig af engelsk. Det 
kan han såmænd også have ret i. Ikke fordi jeg ikke har hørt 
om det engelske sprog. Men fordi mit kendskab til filosofi 
overvejende stammer fra det tyske. Når jeg skrev, som jeg 
gjorde, var det ud fra en undren, jeg siden min studietid har 
haft, over, at glæden ikke er særligt omfangsrigt beskrevet i 
de filosofiske opslagsværker, som jeg plejede omgang med på 
teologisk bibliotek. I modsætning til temaer som angst, skyld, 
tilfældighed, død og meningsløshed, der er fyldigt beskrevet. 
Jeg fik således et billede på nethinden af en filosof, som én 
der med sin forstand trænger ned under overfladen, eller ind 
bag facaden, eller ned på bunden af tilværelsen, og dér altid 
finder noget som bestemt ikke er glædeligt.
Jeg ved godt, at især engelsk filosofisk tradition har beskæfti-
get sig meget med maksimering af glæden eller lykken, som 
Chr. Falk også nævner det. Men det gælder nok i mindre grad 
på kontinentet.
»Lykke«, sagde den tyske filosof Nietzsche f. eks engang, »er 
for Køer, Kvinder og Englændere« For han brød sig hverken 
om køer, kvinder eller englændere. Og han mente, at ingen 
fornuftig mand, der kendte bare en lille smule til livet kunne 
være så naiv at tro, at lykken var reglen og ikke undtagel-
sen, endsige da tro, at mennesket ligefrem havde ret til at føle 
lykke. Han var, som man kan høre, ikke ligefrem nogen hu-
mørbombe.
Storm P. sagde engang: »Hvis folk er glade, er det deres egen 
skyld – for der er nok at være ked af«. Det er næppe rigtigt. 
Men det var en del af klummens pointe, at med til at glæde 
sig hører viljen til også at få øje på alt det, der er at glæde sig 
over. Hvad enten det er kite-surfing eller fugleliv eller noget 
helt andet. Den vilje kan jeg høre at Chr. Falk har. Og det er 
jo glædeligt.

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

til HelnæsPosten!

Efter at have læst sidste num-
mer af HP fornemmede jeg 
at økonomien var meget an-
strengt, hvilket jeg også har 
forstået i tidligere samtaler 
med redaktionsudvalgets 
medlemmer! Jeg vil nødigt 
undvære bladet fremover og 
er derfor villig helt for egen 
regning at betale f.eks. 10 kr. 
pr. nummer eller 120 kr. om 

året, hvis jeg har en konto at 
indbetale til!! Nu ved jeg, at 
det har været formålet, at det 
skal være gratis omdelt på 
Helnæs, og det er ikke sådan, 
at jeg mener, at alle skal be-
tale for bladet, men at vi der 
vil, kan indbetale et beløb så 
vi støtter et godt initiativ, og 
at de der ikke vil, fortsat kan 
få bladet gratis! 
Hilsen Dan Ravn-Jonsen

Kirkedag

Helnæs Befolkningsforening 
afholder i samarbejde med 
Anders Lundbeck Rasmussen, 
menighedsrådet og Helnæs 
Gl. Præstegård et kulturhisto-
risk arrangement! Kort sagt 
lad os prøve, at komme i kirke 
på en lidt anden måde, end vi 
er vant til. Det er der masser 
af muligheder for nu. Vi mø-
des lørdag den 24. oktober kl. 
15.15 på kirkens parkerings-
plads. Anders vil ganske kort 
fortælle om sin arbejdsplads 
og svare på eventuelle spørgs-
mål. Så går vi en tur på kirke-
gården og mon ikke der gem-
mer sig et par gode historier, 
som ikke alle kender. Imens 
vi nyder den fantastiske udsigt 

over Maden, vil Helle Blume 
fortælle lidt om kirken og dens 
historie. Indenfor i kirken får 
vi lidt flere informationer og 
vor lokale organist Andreas 
Schnalcke og vores allesam-
mens dejlige kirkesild: Pia, 
Ghita, Charlotte og Camille 
vil spille og synge for os. Her-
efter går turen til Helnæs Gl. 
Præstegård, hvor Per og Jette 
fortæller om præstegården og 
hvor et af dagens højdepunk-
ter serveres – Annelises kir-
kekringle og kaffe. Efter disse 
strabadser bliver der tid til en 
forfriskning og en snak om 
løst og fast.
Håber vi ses til en hyggelig og 
uformel kirkedag. 
Niels Ulrik Hansen, fmd. f.
Helnæs Befolkningsforening

Helnæs gl. Præstegård   Foto: Tina Valbjørn
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skulle ofre på fællesskabet. 
Kontingentforhøjelser til 
foreningen drift er et fyord 
for flertallet. 

Sammenfatning

HP ś udsendte havde, inden 
turen til Sommerlandet, for-
muleret en forventning om, 
at vi kunne møde tre typer 
meninger udtrykt:
a.  enklave-holdningen
b.  sammenhængskraftshold-

ningen
c. og dem midt imellem
Formanden Ebbe Knudsen 
udtrykker mest enklave-
hold ningen på vegne af 
for eningen, og selv er han 
midt imellem som medlem 
af energiforeningen og på 
maillisten i musikforenin-
gen og han læser jævnligt 
HelnæsPosten. Han deltager 
også i koncerter i Helnæs gl. 
Præstegård. Og han er ikke 
den eneste. Der er ikke i be-
styrelsen tegn på, at man vil 
kunne se den sammenhængs-
kraftskabende holdning ud-
viklet – heller ikke hvis man 
spørger, om ikke det kunne 
være til gavn for alle. Hvad 
angår HelnæsPosten som 
foreningen og flere abonne-
rer på, er vi bekendt med, at 
der er stor interesse for de 25 
eksemplarer, der afleveres i 
»aviskassen« hver den første 
torsdag i måneden. Desværre 

huset til efterkommere. Der 
er ikke samme behov el-
ler lyst til at involvere sig. 
Kommer måske heller ikke 
så ofte i huset som forældre 
gjorde. Dvs. evt. sociale re-
lationer overføres ikke, af 
naturlige grunde, idet de 
hørte forældrene til. 

Fremtidige investeringer

Vi kunne også forsøge at 
vende forholdet på hovedet 
og drøfte om der i forbin-
delse med større klima-, 
energi- eller telekommuni-
kationsinvesteringer på Hel-
næs kunne være en idé i at 
gå sammen og støtte hinan-
den for at skabe en bredere 
baggrund for investeringen. 
Det kunne være i forbin-
delse med en vindmølle, fi-
bernet eller anden form for 
bredbåndsløsninger, hvor 
det især på Helnæs handler 
om at få flere brugere for at 
få installationen til en over-
kommelig pris. Her kunne 
Helnæsboerne have glæde 
af sommerlandet og om-
vendt, hvis der er interesse. 
De investeringer der skal til 
i et fritidshus for at få f.eks. 
anden form for energi eller 
fibernet, vil man generelt 
ikke ofre eller føler man har 
brug for. Sommerhusejerne 
på Helnæs er meget forsig-
tige, når der er tale om at 

var en gæstfri ånd overfor 
de, der kom, idet de også på 
anden måde omgikkes folk 
i »byen«. 

Helnæs som naturoplevelse

Det er naturligt, at sommer-
husfolket har investeret i et 
sommerhus fordi de mener, 
de til prisen, har kunnet få 
et hus på en naturskøn plet 
med udsigt over bugt og 
bælt, plads til båd, badning 
og afslapning. Andre har in-
vesteret og lejer huset ud til 
de senere selv vil bruge det. 
Området er placeret således 
det danner et godt udgangs-
punkt for spadsereture mod 
fyret eller gennem skoven, 
eller blot en tur langs stran-
den. Maden kører man til. 
I den sammenhæng er der 
ikke forskel på folk i som-
merlandet og dagturister. 

Samtale med formanden for 
Grundejerforening

HP har talt med formanden 
for Grundejerforeningen for 
Sommerlandet Helnæs, in-
geniør Ebbe Knudsen, for 
at få et indtryk af hvorledes 
hans billede stemmer med 
det indtryk man har som 
Helnæsboer.  Det vi kan 
kon statere er, at han kan 
bekræfte vore antagelser 
om, at når de handels- og 
håndværksmæssige relatio-
ner er borte, svinder også de 
sociale. Sommerhusområ-
det er en enklave, hvor man 
passer sig selv og forenin-
gen har ikke, som forening, 
planer om, at beskæftige 
sig med forhold, der lig-
ger udenfor området. Dog 
mangler man en sti mod fy-
ret. Den har været efterlyst 
før, hvor det blev anført, at 
den eneste mulighed for at 
gå den vej rundt er at mar-
kere en trampesti øverst på 
skrænten som alternativ til 
at skulle springe fra sten til 
sten på stranden. 

Generationsskifte

Det er også tydeligt, at der 
sker noget, når den generati-
on, der var førstegangskøber 
enten sælger eller overlader 

stisk i takt med at der skete 
en voldsom udvikling af de-
tailhandelen til discount- og 
lavprisforretninger omkring 
de større byer, hvor flertal-
let af sommerhusejerne kom 
fra. Ligesom det også viste 
sig, at forventningerne til 
sommerhuslejere, især ty-
skernes indkøb, heller ikke 
gav det tilskud, som skulle 
komme lokalsamfundet til 
gode. Ofte havde gæsterne 
selv proviant med til både 8 
og 14 dage, idet det var bil-
ligere for dem på den måde. 
Også for de få håndværkere 
på Helnæs, vel nærmest kun 
smeden, Jørgen Larsen, var 
der mulighed for lidt omsæt-
ning, enten ved reparationer 
i husene og alt mulig, der 
havde at gøre med både og 
redskaber til vedligehold af 
hus og have. »Smedens ben-
zin« var også til nytte for 
sommerhusfolket. For en-
kelte landmænd har der væ-
ret kontakt, idet der kunne 
være brug for en traktor, en 
maskine eller andet. Græs-
slåning af fællesarealet har 
altid været en nebengeschäft 
for en landmand, det samme 
gælder tilrettelæggelse, op-
tænding og oprydning efter 
Skt. Hansbål. 

Sociale fællesskaber

Brugsen er blevet set som 
en samlende social faktor 
for den lokale befolkning. 
Et sted, hvor man mødtes 
og udvekslede nyheder og 
samordnede en række fæl-
les forhold. Eller blot sagde 
»goddav«, når man mødtes. 
Et sådant socialt fællesskab 
ville naturligt også kunne 
omfatte landliggerne, når 
de var her – specielt i som-
mertiden. De, der kan huske 
tilbage til de første 10-20 
år, vil også kunne mindes, 
at der kom en del »nede 
fra husene« til aktiviteter i 
forsamlingshuset som f.eks. 
fugleskydning og høstfest. 
Det var både festligt og gav 
et tilskud til omsætningen 
og de fyldte også op. Der 

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
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l	 trivslen i landdistrikterne
l	 Styrkelse af folkeskolen
l	 Forbedring af de  
 ældres vilkår
l	 orden i kommune- 
 økonomien
l	 effektiv og hurtig  
 service overfor  
 erhvervsvirksomhederne
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byder på 

månedens menu
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tlf. 6477 1475

Søndag åbent
12.00-20.00

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

er der ikke råd til at dele ud 
over hele området.  

nye tider?

Vi blev dog opmærksomme 
på, at næstformanden i for-
eningen, Kenneth Guldham-
mer, havde oprettet en hjem-
meside for foreningen, hvor 
han vil samle oplysninger 
om først og fremmest, hvad 
der sker i foreningens om-
råde. Han har også en side 
med links, der fører publi-
kum rundt til de sider, der 
er oprettet om Helnæs. Her-
under HelnæsPosten, Mu-
sikforeningen, Møllen, der 
er sider om Helnæsboerne 
og om naturen på Helnæs. 
Spørgsmålet er derfor, om 
den viden om hinanden og 
den information om stedets 
begivenheder, mennesker 
og natur, som gik tabt med 
de naturlige samværsmulig-
heder hos håndværkere og i 
handlen, er på vej til at kunne 
retableres via mere moderne 
kommunikationsformer? Det 
sidste spørgsmål, der ikke er 
behandlet her er, om Helnæs-
boernes holdninger til som-
merlandet er af typen enkla-
ve eller sammenhængskraft. 
I den sidste ende rummer det 
at bygge bro, noget parterne 
skal ønske og noget der skal 
arbejdes med fra begge si-
der. 

Vue over Helnæsbugten fra Sommerlande Foto: HBA

Fortsat fra forsiden

nationalpark…?
…kunne også være en 
mulighed for at få midler 
og hjælp til f.eks. vores 
trafikproblemer,  
bosætningspolitik,  
naturpleje o.s.v.

vi ønsker at aflevere et 
levedygtigt samfund til 
næste generation.
Hilsen Anders og Susanne, 
Bøgeskovsvej nr. 9
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standen dengang meget kor-
tere).
Derefter gik vi forbi Helnæs-
hus, som Niels Ulrik m.fl. 
kunne fortælle historien om. 
Derfra op ad den nye trappe 
– med mange sjove bemærk-
ninger – bl.a. et forslag om, 
at »løbepigerne« skulle løbe 
op ad den, hver gang de var 
af sted! Vi gik videre over 
»marken« på den sti, som 
egentlig hedder Krostien. 
Det blev foreslået, at nogle 
frivillige skulle slå græsset, 

ningsforening. Vi var 19 
personer, som mødte op i 
fuld vigør i det fineste sen-
sommeraftensvejr. Snakken 
gik allerede inden starten på 
turen. Turen gik først hen til 
Ib’s (Ib Dahl, red) »fisker-
hytte grund«, hvor han for-
talte levende om fundet af 
tildannede stolper og åg med 
huller passende til stolperne. 
Teorien om en flydespærring 
bør efter Ib’s mening erstat-
tes med en bro til Illum (da 
Syddanmark synker, var af-

Endnu engang måtte HP´s  
redaktion gå glip af en  
oplevelse arrangeret af den 
 idé- og initiativrige  
befolkningsforening. Vi har 
modtaget denne reportage fra 
moira og Erik, Skomagerhuset 
påStrandbakken. billederne er 
taget af Dan ravn-Joensen 

VanDrInGStUr
Af Moira og Erik 

Atter et rigtigt godt arran-
gement af Helnæs Befolk-
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for at gøre stien mere frem-
kommelig.

Hesselbjerg – familietur

Da vi nåede til Stævnevej fort-
satte turen rundt i byen under 
kyndig vejledning af flere af 
deltagerne. Meget underhol-
dende var det, at Jørgen Hes-
selbjerg tilsyneladende op til 
5 generationer tilbage, er i 
familie med alle på Helnæs – 
måske endog med Annelise. 
Specielt kunne Jan kromand 
fortælle mange gode histo-
rier, og til sidst fortalte han 
i lommelygtens skær (ja, det 
blev lidt sent) historien om 
Hjulmandshuset (hvor Jan 
kromand bor, red.) og kroen. 
Der blev sluttet af ved stran-
den med en øl, hvor vi ikke 
kunne se hinanden, men lyt-
tede til de gode historier. En 
god aften og dejlig stemning 
for ikke at glemme den fan-
tastiske solnedgang.

Vandring på »kirke-/krostien«  Foto: Dan R-J

På Helnæs veje og stier
Helnæs Befolkningsforenings  
motionstur den 9. september 2009

Høstgudstjeneste september 2009
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Drømmen om et teknologisk 
tigerspring for net- og  
bredbåndbrugere er 
endnu engang bristet  
– på grund af et andet 
teknologisk tigerspring

FIbErnEt
Af Poul Dreisler 

Hvem husker ikke i gamle 
dage, og det er der ikke man-
ge, der gør, da mænd i lang-
skaftede læderstøvler og med 
spidse spader gravede render 
til kloaker, drænrør og vand-
ledninger. Det er en længst 
svunden tid, der blev afløst 

af gravkoen. En traktor med 
både en smal og en bred skovl 
og senere nutidens lille fikse 
bobcat, der kan lave en ren-
de, der lige passer til formå-
let og med førere, der udviser 
ekvilibristiske evner i deres 
arbejde med jorden. Uanset 
hvilken af de nævnte teknik-
ker, ville en rende i jorden for 
at få ført en kloakledning fra 
Helnæs Rensningsanlæg til 
Brydegård (og Å) være håbet 
for alle, der har sukket efter 
noget mere og hurtigere digi-
tal signaltransmission til øen. 
Den drøm har været manet i 
jorden én gang. (Se HP nr. 6. 
juni 2009). »Glem det« sag-
de ingeniør Jørgen Overgård, 
Assens. Når vi overhovedet 
tager det op igen, skyldes det, 
at der pludselig opstod en 
mulighed i forbindelse med 
gennemførelsen af aktivite-
ten. Ingeniør Peter J. Hansen, 
Forsyningsselskabet, Assens 

Kommune, der har det prak-
tiske ansvar, var pludselig 
ikke så afvisende og nævnte 
overfor flere lodsejere, at det 
kunne være en mulighed. 
Rygtet fortalte endog, at han 
havde kontakt med TDC om 
sagen. Men ak. Drømmen 
brast endnu engang.

Hvad skete?

Peter J. Hansen fortæller, at 
der var mulighed for, at der 
skulle graves en rende, der 
var bred nok til at både spil-
devands- og fiberledningen 
kunne være der. Men det 
krævede noget mere plads 

og nogle større ofre fra de 
lodsejere, der skulle lægge 
ejendom til og det var de 
ikke meget for. Da Forsy-
ningsselskabet vil gøre alt 
for at genere mindst muligt, 
valgte man plovteknikken. 
dvs. bruger en plov, der fø-
rer røret ned under jorden 
og placerer det og det giver 
absolut ikke plads til noget 
andet. Utroligt smart, men 
ak dermed var det umuligt 
at realisere drømmen. Ja-
men, havde TDC da ikke en 
interesse i at være med i en 
rende? »Jo«, forklarer man i 
TDC’s fastnetprojektcenter 
Fyn, »bare det ikke kostede 
noget – eller i hvert fald me-
get lidt«. På den anden side 
var det også Peter J. Hansens 
opgave at spare på pengene, 
så det bliver altså ikke til fi-
bernet denne gang.   

En lidt tam affære med kendte 
synspunkter, men betydeligt 
mere afdæmpet end tidligere

natIonalParK
Af Poul Dreisler 

Endnu engang var der ind-
kaldt til borgermøde om Na-
tionalparken. Denne gang i 
Handelskolens store kanti-
neareal i Assens, hvor ca. 25 
deltagere ikke synede af me-
get. Flertallet var fra Helnæs, 
hvilket ikke er så underligt, 
idet Assens Kommune kun er 
med for så vidt angår Helnæs 
og Brydegård/Brunshuse.
Mødet var del af den plan-
lagte proces, hvor man nu 
var kommet til at skulle op-
fordre folk til at melde sig til 
de fire arbejdsgrupper, der 
bliver etableret eller meddele, 
om man selv på lokalt plan 
ønsker at danne en arbejds-
gruppe. Formanden for kom-
munens udviklingsudvalg Ole 
Knudsen bød velkommen og 
opfordrede til at være aktive 
i arbejdsgrupperne, der skal 
nedsættes. Han understre-
gede, at det nu var fasen for 
konstruktivt arbejde – uanset 
om man var for eller imod. 
Han slog fast, »at hvis man 
var lodret imod, skulle man 
vente med at udtrykke sig til 
den politiske høring i slutnin-
gen af processen,« underfor-
stået, at det ellers var omsonst 
at sidde i en gruppe.

nationalpark – hvad er det?

Sekretariatsleder Rico Boye 
Jensen gik hurtigt igennem 
spørgsmålet om hvad en dansk 
nationalpark er. Han satte be-
grebet op mod de national-
parker man finder i stort mål 
i vore nabolande. Han slog 
fast, at en dansk nationalpark 
kun er underkastet dansk lov-
givning og er altså ikke et EU-

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
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projekt. Der er fire ben, der 
udgør grundlaget for en natio-
nalpark. Det er natur, kultur-
arv, friluftsliv og erhvervsliv. 
Og det det handler om er, at 
udvikle og styrke erhvervs- og 
friluftslivet under hensyntagen 
til bevarelse og styrkelse af 
kulturarven og naturen. Nøg-
leordene er således at udvikle, 
bevare og styrke. Der er for-
muleret ti konkrete formål, der 
alle rummer disse begreber og 
andre. Han slog endnu engang 
fast, at der intet er i loven om 
nationalparker, der har nogen 
retsvirkning over anden kendt 
lovgivning. Der er ingen tvang 
overfor nogen, resultater ska-
bes i dialog og loven er en gu-
lerodslov og der er ingen pisk 
eller begrænsninger i hvad er-
hvervsdrivende eller borgere 
pt. har af rettigheder. Den ene-
ste magtbeføjelse loven tillæg-
ger en nationalparksbestyrelse 
er en klageret overfor andre 
myndigheder, vel således som 
Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Forbrugerråd o.m.a. har 
i visse sammenhænge.

arbejdsgrupper  
og det fortsatte arbejde

Der skal nedsættes fire ho-
vedarbejdsgrupper vedrø-
rende natur, kultur, friluftsliv 
og erhverv og hensigten med 
deres arbejde er at arbejde 
med ideer og forslag, der til 
sidst skal skrives sammen 
i en nationalparkplan. Pla-
nen skal rumme konkrete 
projekter, som bestyrelsen 
så skal arbejde for at søge 
realiseret ved at søge midler 
til det, hvis det ønskes. Hele 
tiden er man kun med, hvis 
man ønsker det. Specielt vil 
det for det Sydfynske øhav 
være naturligt at arbejde med 
bosætning og erhvervsudvik-
ling – fortsat under hensyn 
til kultur og natur. Men det er 

alt dette, der er hovedgrup-
pernes arbejde at beskæftige 
sig med. 

Debatten

Som nævnt var det en meget 
afdæmpet debat, der fulgte 
fremlæggelsen. Det frem-
herskende synspunkt er dog, 
at det kan være svært at for-
holde sig til at se vigtighe-
den af en nationalpark, hvis 
den ikke gør nogen forskel. 
Symptomatisk for dette var 
første spørgsmål, der gik på, 
om nationalplanloven gav 
mulighed for at ekspropriere 
privat ejendom. Svaret var, 
at det vel er det sidste, der er 
muligt. Der er intet tvangs- 
eller magtelement i tilknyt-
ning til loven. Det blev op-
lyst, at styregruppen havde 
bestilt en konsulentrapport til 
en pris af 840.000 kr. vedrø-
rende erhvervsmulighederne 
i fremtiden for nationalpar-
kens område. Den ville ligge 
på bordet i januar og blive 
tilgængelig for alle. Denne 
oplysning, sammen med det 
nævnte om frivillighed etc., 
rejste spørgsmålet om ikke 
der var noget principielt for-
kert i at kalde Øhavet en nati-
onalpark. Argumentet var, at 
begrebet var utroligt svært at 
kommunikere ud, uden folk 
tog afstand eller i det mind-
ste blev meget skeptiske. Det 
andet og væsentligere argu-
ment var, at man lige så godt 
kunne definere hele øvelsen 
som et generelt erhvervs- og 
bosætningsprojekt, der om-
fattede hele området og ikke 
kun det afgrænsede natio-
nalparkområde. Dvs. de fem 
samarbejdende kommuner 
har de samme problemer, 
hvad angår disse spørgsmål 
uanset park eller ej. Dvs. 

uanset om Helnæs bliver en 
del af nationalparken, har 
Assens Kommune en opgave 
med udvikling af erhverv og 
bosætning på Helnæs og at 
dette sker under hensyntagen 
til bevarelse og beskyttelse 
af natur og kulturarv. Og 
det gælder også for de andre 
kommuner for deres natio-
nalparkområder. 

Den lokale holdning

Som nævnt blev mødet af-
viklet i en god og afdæmpet 
tone. Fra Helnæs var de fle-
ste deltagere medlemmerne 
af bestyrelsen for beboerfor-
eningen og borgergruppen 
og herfra blev det meddelt, 
at man ville deltage med en 
lokal gruppe, som vil vur-
dere fordele og ulemper set 
i forhold til den landsbyplan, 
der blev fremlagt for et par 
år siden. I Fyns Stiftstiden-
des udgave lørdag den 26. 
september er der en fyldig 
reportage med den lokale 
arbejdsgruppeformands hold-
ning til arbejdet med na-
tionalparken. En bombastisk 
overskrift synes at tilkende-
give, at arbejdsgruppen alle-
rede har afgjort, at man skal 
holde Helnæs udenfor. Over-
skriften viser sig dog ikke at 
være dækkende for artiklens 
indhold, idet formanden Jens 
Zimmer Rasmussen udtaler 
sig positivt til at gå ind i et 
konstruktivt arbejde med 
at se på fordele og ulemper, 
især i forhold til nævnte land-
byplans indhold.
Udover nævnte avis kan der 
henvises til nationalparkens 
egen hjemmeside, hvis man 
vil følge udviklingen i pro-
cessen. Adressen er www.
nationalparksydfyn.dk  

Vue over Lillebælt mod Helnæs Fyr Foto: gb

offentligt møde om  
nationalpark  
Det sydfynske Øhav

Fibernet igen igen

Rendegraver i aktion  Foto: privat
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op og senere overværede 
den imponerende koncert i 
Helnæs Kirke med Rasmus 
Lyberth og Chr. Søgård. 
Næste koncert, som afholdtes 
i Præstegården med Morten 
Heide og Pedro Rodriguez, 
blev en »storslået aften med 
desværre for få publikummer«  
men en koncertaften af meget 
høj kvalitet. 
Et af metrologerne adviseret 
uvejr blev den direkte årsag 
til, at jazzaftenen »kun«  
samlede ca. 70 gæster. De, 
der tog imod tilbuddet, fik 
en jazzoplevelse udover det 
sædvanlige med et oplagt 
King George’s Dixieland 
Stompers, der med svingende 
og velkendt jazz fik gang i 
benene på de fleste. Dansen 
og det gode humør, fik alle 
til at glemme de dystre 
vejrudsigter og nyde den 
herlige sommeraften.

augustprogrammet

Den 8. august tog Duo 
Modus alle med storm 
og koncerten er anmeldt i 
HelnæsPosten (nr. 9). Ugen 
efter skulle kvartetten Clar-
chi tage stafetten op efter 
Duo Modus og det gjorde de 
med fynd og klem. De fire 
klassiske musikere, som alle 
er hjemmehørende i Assens 
Kommune, gav et brag af en 
koncert med kammermusik 
for klarinet og strygere. 
Kon certen blev indledt med 
en helt ny version af Emil 
Hartmanns Quartet nr. 1 i 
A-dur introduceret af Bjarne 
Vestfalen. Stor applaus 
efter  følgende ligesom der 
hele aftenen, blev kvitteret 
med klapsalver for de fint 
fremførte numre. 

En meget stor aften med især 
Dan Johansson’s klarinetspil i 
særklasse og med imponerende 
spil af Jitka Jørgensen (violin), 
Eva Kobel (viola) og Karen 
Valeur (cello). Og som nævnt 
i indledningen en aften med 
Den fynske Opera som en 
værdig afslutning på en spæn-
dende sæson.

Sæson 2010

Allerede nu er det meste af 
programmet til næste sæson 
klar. Der er planlagt to 
udendørs koncerter næste år 
i juli måned. Den ene med 
Dixieland Jubilees (jazz) den 
31. juli og den anden med 
Ivan Johnsen Band (country) 
den 3. juli. Foreningen har 
tiltro til at vejrguderne er 
med os disse to lørdage, hvor 
der jo også skal danses. Det 
hele starter ligesom i år med 
en kirkekoncert fredag den 
28. maj i Helnæs Kirke med 
Erik Grip og Hans Gunde på 
piano. Der bliver plads til to 
spændende koncerter med 
yngre klassiske musikere. 
Den første den 17. juli og den 
anden med yngre rytmiske 
musikere den 14. august. 
Den aflyste koncert med Duo 
Rosinante er programsat til 
19. juni og det hele sluttes af 
med Den fynske Opera, som 
kommer med ny besætning 
og nyt indhold, men med 
operachef Jesper Buhl og 
Hanne Bramsen til at guide 
os igennem aftenen. Det 
bliver den 4. september. 
»Alle kan glæde sig til de 
kommende musikoplevelser 
og selvom vi har haft mange 
gæster i år, er der plads til 
endnu flere« siger for mand en 
 Poul Dreisler. 

Der var mad og drikke og godt 
humør. Ud på aftenen nåede 
man et højdepunkt, der kun 
ses ved særdeles livlige  
børnefødselsdage, mente 
nogle.  akustikken fortsat  
et problem

HØStFESt 
Af jakob Haahr 

Omkring 80 mennesker 
mødte op til høstfesten, der 
blev afholdt i Helnæs forsam-
lingshus den 11. September. 
Janus bød velkommen og så 
blev der sunget »marken er 
mejet og høet er høstet«. Et 
sted i teksten lyder det »her 
til lands, slutter høsten altid 
med et gilde og en dans«. 

Det er mere end 100 år si-
den at Adolph Recke skrev 
denne tekst (der senere blev 
omarbejdet af Mads Han-
sen) og man kan sige, at det 
efterhånden er en sandhed 
med modifikationer. Mange 
steder i landet bliver der ikke 
længere afholdt høstfest, og 
på Helnæs var tilslutningen 
sidste år heller ikke stor nok.  
Men i år havde forsamlings-
huset engageret et godt band 
og Helnæsboerne var måske 
blevet bevidste om betydnin-

gen af lokal opbakning til 
øens fester og derfor var der 
godt fremmøde. Annelise 
havde med hjælp af sine tro 
væbnere fra bestyrelsen stået 
for buffeten. Først var det 
sild, karrysalat, øl og snaps. 
Og siden en buffet med tar-
teletter med høns i asparges, 
flæskesteg, kylling, kalve-
steg, kartoffelsalat og meget, 
meget mere. 

akustikken og musikken

Bandet Mojn fra Sønderjyl-
land stod for både taffelmu-
sik og dans. Akustikken i 
forsamlingshuset er fortsat 
ikke noget at prale af og 
nogle af gæsterne mente at 
musikken til maden blev 
lidt for høj.  Mojn forsøgte 
sig med nogle skålesange, 
men åbenbart er det nogle 
andre skålesange de spil-
ler dernede i Sønderjylland, 
end dem vi kender her på 
Fyn. I alle tilfælde ventede 
vi alle på »Min Amanda fra 
Kerteminde«, men den kom 
aldrig, i stedet lagde Mojn 
ud med en sang, hvor man 
skulle sætte sig når der blev 
sagt et eller andet ord. Men 
det kunne folk ikke finde ud 
af og de rejste sig og satte sig 
på de forkerte tidspunkter. 
Først da dansen begyndte 
foldede Mojn sig ud og spil-
lede udmærket dansemusik. 
Gæsterne, unge som gamle, 
kvitterede for den gode mu-
sik, og dansegulvet var stort 
set fyldt hele aftenen.

De unge på fyrre 

På bordet for de unge på 40 
gik det lystigt for sig, og man 
skejede lidt ud. Først blev der 
kastet med papirsflyvere og 
sidenhen var det den ellers 
meget smukke bordpynt der 
stod for skud. En af gæsterne 
udtalte at disse ”unge” opfø-
rer sig lidt som børnene til 
en børnefødselsdag. Klokken 

blev halv tre inden de sidste 
gæster blev smidt hjem og en 
vellykket høstfest var over-
stået. 

Dagen derpå 

Vi spurgte dagen efter festen 
vore norske tilflyttere, Randi 
og Dag, der deltog i festlig-
hederne med stor fornøjelse 
hvad de havde syntes om fe-
sten. Randi udtrykte, »at det 
er flot at støtte op omkring, 
og flot at vi stadig er i stand 
til at bakke op om det. Man 
føler sig inkluderet i et sam-
menhold med en god tone. 
Det er kæmpevigtigt at holde 
ved lige. Og det er vigtigt 
at have et mødested at tage 
vare på, og man skal lytte til 
Annelises opfordring til de 
unge om at komme til Høst-
festen«. 

Sådan udtrykte et af de 
mange nye medlemmer  
i Helnæs Kultur- og  
musikforening sig efter  
sidste koncert. Vi går lidt bag 
om sæsonens koncerter og 
ser frem mod næste sæsons 
program

mUSIKProGrammEt
Af gerner Bauer 

2009 blev året, hvor forenin-
gen kunne glæde sig over, at 
ca. 400 gæster overværede 
de 6 koncerter, der blev af-
holdt. Den syvende planlagte 
med Duo Rosinante måtte 
desværre aflyses på grund af 
en fingerskade hos en af de 
optrædende kunstnere. Det 
var også en glad og stolt be-
styrelse, der kunne afslutte 
sæsonen med en velbesøgt 
opera, operette og musicalaf-
ten den 29. august. Her gav 
Den Fynske Opera med hele 
5 optrædende fuld valuta for 
pengene, for en proppet sal i 
Helnæs gl. Præstegaard. 

Starten på sæsonen

Som tidligere beskrevet ud-
førligt i HelnæsPosten (nr. 7) 
begyndte det hele med et flot 
indslag i ’Smag for Assens’ 
med åbning af sæsonen i 
Helnæs Kunst og Håndværk, 
hvor rigtig mange mødte 

sørEn stEEn
AndErsEn
– ny BorgmEstEr i AssEns

– BEsøg www.AssEns.VEnstrE.dk

l	 38 år, gift, 2 børn
l	 12 års 
 byrådserfaring
l	 Gruppeformand  
 for V i 8 år
	

l	 Stærke landdistrikter
l	 Fuldt selvstyre  
 på skolerne
l	 Bevar de lokale
 afstemningssteder
l	 Sikker økomomisk   
 drift

Høstfesten i Forsamlingshuset 
blev en festlig aften

L.A. Ring ś berømte billede: I Høst
Foto: privat

VI Har moDtaGEt
Fornøjelig høstfest

Den 11. september havde 
Forsamlingshuset inviteret 
til Høstfest på Helnæs, og det 
blev en rigtig dejlig aften. 
Fremmødet af feststemte var 
godt. Der kunne have været 
flere, men der manglede ikke 
noget i form af stemning, 
bordpynt, musik og mad. Et 
lækkert og rigeligt tag-selv 
bord a la Annelise, hvor 
medlemmer af bestyrelsen 
efter sigende havde deltaget 
i forberedelsen af maden, 
gav et dejligt fundament for 
hyggesnak og energi til den 
efterfølgende dans. Musik-
ken leveredes denne gang af 
duo’en Mojn, som fortjener 
megen ros. Ros- og tak – skal 
der lyde til arrangørerne, 
andre praktiske hjælpere, 
papirflyver-fabrikanter og 
kædedansere.

Jens Zimmer
PS: Og så går der rygter om 
jazz-bal i forsamlingshuset.

»Sikken 
høj kvalitet 
og stor 
alsidighed 
I har her på 
Helnæs« 

Der danses til jazzmusik
Foto: Tina Valbjørn

Kvartetten Clarchi  Foto: Tina Valbjørn
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pelige med at finde både en 
partner og en tid, således at 
man kan kaste sig ud i spillet 
på egen hånd.  

Helnæs Idrætsforening

En lille flok børn hjalp de 
voksne på Helnæs med at 
pynte flot op i kirken til høst-
gudstjenesten. Paula, Ka trine 
og Line hyggede sig oppe 
i en trailer, mens de havde 
travlt med at udhule og 
pynte græskar. Konfirman-
den Sømra fra Norge brugte 
sine kreative evner til at ar-
rangere blomster. De mindre 
børn fornøjede sig på anden 
vis.

ah

Hver torsdag kl. 18-19 fra tors-
dag d. 8. oktober er der bad-
minton for skolebørn på Hel-
næs. Thomas Woller, der selv 
har en lang og god badmin-
tonkarriere bag sig og måske 
også foran sig, vil i en 4 ugers 
periode forestå træning og in-
troduktion til spillet. 
Det er gratis at deltage. 

Har I HØrt …?
fra gadekæret   
red. Gerner Bauer

Borgerhusets gymnastiksal har fået nyt gulv og alle vægge er 
malet til den nye indendørssæson, som starter torsdag den 1. 
oktober med gymnastik.

Højskolens lange kursus, som starter mandag den 28. septem-
ber og slutter lige før jul, har 30 deltagere eller »fuldt hus« 
iflg. forstander Kristian Kjær.

I Alt for Damernes sommernummer var temaet »Kvinder på 
øer.« Lone Schramm, Ba-ba-dut fra Lindhovedvej, gav over 
to sider sin positive version af at bo på Helnæs. Fotos af Son-
ny Carlsen.

TV2 har sommeren over, hver søndag aften bragt indslag 
med Fynske originaler, Helnæs blev fornemt repræsente ret af 
kunstneren og højskolelæreren Alexander Thieme (Sasha). 

En tysk TV-station bragte i sommer en udsendelse om det 
sydlige Fyn. Fra Helnæs medvirkede Jacob Haahr, der for-
talte om friluftslivet i området. Susanne og Anders Sørensen 
fra Antikken var også på i den meget flotte ud sendelse. 

Campingpladsen har haft standerstrygning søndag den 27. 
september. Pladsen lukkede for vinteren 1. oktober og åbner 
igen til foråret. Moster og Eigil ønsker alle en hyg gelig vin-
ter.

Der er store smil på »det unge« hold’s spillere efter star ten på 
efterårssæsonen i fodbold. De unge hævnede for årets neder-
lag til »de gamle« med en knusende sejr på 7–0!!

Badmintonsæsonen er gået i gang og ved banefordelin gen 
forlød det, at Helnæsmestrene Peter Søgård og Jacob Haahr, 
pønser på ikke at afholde flere mesterskaber – for at kunne 
forblive mestre.

I Højskolens lange kursus, er der en tur til Paris, fra 23. til 
29. november. Pris ca. 3000 kr. Kvart pension på hotel med 
pariserstemning på Montmartre. Helnæsborgere er velkomne 
til at deltage – kontakt Højskolen. 

redaktion: Anne Hansen

det ku’ være  
så godt

TOBAKSGAARDEN  
PRÆSENTERER

Jokeren 3.10
tRIO 8.10

Sanne 10.10 
Backseat 23.10

Tommy Kenter 27.10
Signe Svendsen 29.10

Ufo & Yepha 31.10
Munch & Komoto 1.11 

Søs Fenger 7.11
Emil de Waal+ 12.11
Spejderrobot 12.11

Strawberry Blonde 13.11
Pinboys 14.11

Stella Blackrose 14.11
Oliver Antunes 19.11  
Stig Kreutzfeldt 19.11  

Bo Stief 19.11
Tip Toe Big Band 21.11  

Tobias Trier 21.11
Frank Hvam 24.11 

Led Zeppelin Jam 28.11
NYHED Skagarack 4.12

Billetter sælges på  
Tobaksgaarden,  

BILLETnet og Fyensbilletten 
Bliv medlem nu og  
få billigere billetter!

Tobaksgaardens Julebazar!
Sæt kryds 14.-15. november

BILLET: 64 71 20 31

Efterår
 2009

Vi hjælper Dem til rette med alt

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

Vi svarer altid på tlf. 64 74 10 47
www.bedemandhassedixen.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

østergades 
Begravelsesforretning
v/Hasse dixen
østergade 75 · 5610 Assens
tlf. 64 71 13 59 · 64 47 10 47
h.dixen@mail.tele.dk

Høstgudstjeneste og børn

badminton for skolebørn på Helnæs
Idrætsforeningen er besid-
delse af både badmintonket-
chere og fjerbolde, så det be-
høver man ikke at tænke på.  
Såfremt man har lyst til at 
spille badminton, men ikke 
har mulighed for at spille den 
pågældende dag, så er man 
velkommen til at tage kon-
takt. Så kan vi være behjæl-

Tegningen er lavet af Lærke, der fylder 8 år den 18. oktober. Vi ønsker tillykke.
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Gudstjenester
4. oktober kl. 9.30
11. oktober ingen
18. oktober kl. 11.00  
ved Hanne Bang
25. oktober kl. 11.00
1. november kl. 11.00 (Kaffe)

Kaliningrad Domkirkes 
kor
Domkoret under ledelse af 
Elena Kramarenko giver 
koncert i Helnæs Kirke tors-
dag den 1. oktober kl. 19.30. 
Entre 50 kr.

Jagtforeningen afholder 
vildtspil
Det traditionelle vildtspil 
med helt vilde præmier fore-
går i år i forsamlingshuset 
søndag den 11. oktober kl. 
19.00. 

Helnæs  
Lokalhistoriske arkiv
Åbningstiden er som sæd-
vanlig den første lørdag hver 
måned fra kl. 9.30-11.30

Galleri Nana Agger
Galleriet holder åbent hele 
efterårsferien fra den 12.ok-
tober til den 17. oktober. 
Hver dag fra kl. 10-14

HUSK Torsdagsklubben
Som skrevet i HelnæsPosten 
nr. 9, så begynder vi TORS-
DAGSKLUBBEN den 15. 
oktober og det er kl. 14.30 i 
Borgerhuset. For 50 kr. kan 
man deltage i 10 hyggelige 
eftermiddage med under-
holdning i vinterhalvåret. 
Tag venligst kop og brød 
med til kaffen.  Der afslut-
tes med en udflugt, måske 
til Ernst’ sølvvaresamling i 
Assens. Alle er velkomne
Venlig hilsen Anne

Helnæs Jagtforening  
afholder dyrejagt
Dyrejagten på Helnæs, som 
primært er for øens lodseje-
re og medlemmer af jagtfor-
eningen, afholdes 
Lørdag den 10. oktober med 
start kl. 9.00 fra Østergård

Linedance og gymnastik
Aktiviteterne begynder tors -
dag den 1. oktober med 
gymnastik kl. 19.00 og slut 
ca. kl. 20.30. Linedance be-
gynder mandag den 5. okto-
ber kl 19.00 og slut ca. kl. 
20.00. Instruktører er Helle 
Bjørn (Gymnastik) og Else 
Grønbæk (Linedance). Beg-
ge aktiviteter er gratis for 
helnæsborgere.

Helnæs Gl. Præstegård
Dalype Kultur udstiller fær-
øske Kari Svensson, fynske 
Hardy Ernst, sønderjyske 
Maria Heintzelmann samt 
norske Grete Marstein i pe-
rioden 4. oktober til 21. no-
vember, lørdage og søndage 
kl. 12-16

Petanque
Der var sidste spilledag den 
29. september. Petanque be-
gynder igen til foråret.

Ĺ hombre i Borgerhuset
Hver 2. torsdag med start 
den 15. okt. kl. 19. Såvel 
nybegyndere som øvede er 
velkomne. 

Menighedsrådsmøde
Der afholdes møde i me-
nighedsrådet onsdag den 7. 
oktober kl. 19.30 i Borger-
huset.

Fællesspisningen igen
Så starter sæsonen med fæl-
lesspisning igen. Første gang 
er fredag den 30. oktober kl. 
18.00, hvor holdet valgt ved 
sidste spisning, har rigtig 
god mad parat. Husk at tage 
tallerkener, bestik, drikke-
varer og en kop til kaffe/te 
med. Tilmelding til Anneli-
se på Tlf. 6477 1595 eller til 
Stig på Tlf. 6471 1399 senest 
mandag den 26. oktober.

Generalforsamling  
i Forsamlingshuset
Der afholdes ordinær gene-
ralforsamling tirsdag den 3. 
november kl. 19.30
i forsamlingshuset

Ølsmagning for kneitene
Så starter vi sæsonen op igen 
med smagning onsdag den 
7. oktober kl. 19.30 i Borger-
huset. Tilmelding til Jørgen 
på Tlf. 6477 1829 eller til 
Dan på Tlf. 6477 1501 el-
ler på mail darajo@mail.dk.  
Vel mødt 

Kirkedag
Helnæs Befolkningsforening 
afholder i samarbejde med 
Anders Lundbeck Rasmus-
sen, menighedsrådet og Hel-
næs Gl. Præstegård et kul-
turhistorisk arrangement!
Vi mødes lørdag den 24. 
oktober kl. 15.15 på kirkens 
parkeringsplads. (Se beskri-
velse af arrangementet an-
detsteds i HP)

Badminton på Helnæs
Der er fordelt badmintonti-
der til Helnæs gymnastiksal 
for sæsonen 2009-2010. Der 
er stadig ledige tider. Skulle 
der være interesse i en bad-
mintontid. Kontakt Jakob 
Haahr på Tlf. 6477 1260
Helnæs Idrætsforening 

Sy og strik 
Ta´ dit sytøj, strikketøj eller 
andet håndarbejde med til 
en hyggeaften med kage og 
kaffe. Det sker i Borgerhu-
set tirsdag den 13. oktober 
og tirsdag den 10. november 
kl. 19.00. Tilmelding ikke 
nødvendig. Evt. spørgsmål 
til Birgitte på 2018 5346.

Åbent hus  
i Forsamlingshuset
I anledning af min 70 års 
fødselsdag inviteres venner 
og bekendte til åbent hus 
søndag den 8. november fra 
kl. 12-16. Alle er hjertelig 
velkomne. Niels Ellebæk, 
Bøgeskovsvej.

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

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

KØb oG SalG PErSonlIGERubrikker sendes til Gerner Bauer 
bauerbo@os.dk · tlf. 39 76 65 76

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

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

ForEnInGEr

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2018 5346

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Helnæs Forsamlingshus
Fmd. 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 for
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. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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 oKtobEr 2009 Rubrikker sendes til Gerner Bauer 
bauerbo@os.dk · tlf. 39 76 65 76

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.

dalvænget 10
5610 assens
tlf. 64 71 55 58
biltlf. 40 11 81 26
e-mail: 
erling@ep-assens.dk

Kender du en som kan  
bruge mig?
Jeg søger arbejde indenfor 
salg eller oversættelsesar-
bejde. Jeg har 12 års erfa-
ring med opsøgende salg 
til danske og udenlandske 
kunder både internt som 
eksternt. Kan skrive og tale 
tysk, engelsk og hollandsk 
flydende. Jeg har arbejdet 
som oversætter til og fra 
tysk i 20 år og har en god 
referenceliste. 
Henvendelse til Susan Ascot 
på tlf. 3030 5505

Ledig boks i frysehuset
Kan overtages.
Henvendelse Anders Lyng
Tlf. 6477 1804

Galleri NaNa aGGer

Stævnevej 15 
Helnæs

Åbent 
i efterårsferien uge 42
mandag den 12. okt.
til lørdag den 17. okt.
Kl. 10.00-17.00 

www.NaNaaGGer.dk

go’ fest – go’ 
musik

Søren navntoft
tlf. 6477 1612

Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til 
leje.
Kr. 250,- i leje pr. halvår. 
Kontakt Annelise Larsen på 
Tlf. 6477 1595

Skov på Helnæs købes
Henvendelse til 
Regner Madsen
Tlf. 2076 7186 
Tlf. eller 6477 1268

Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret 
fra fryser
Lammespegepølser sælges he-
le og halve 
Lammeskind – på bestilling 
Tlf. 6477 1668/2720 1668
Marianne og Jørgen Therp

Feriehus på Helnæs 
Dejligt hus med havudsigt, 
udlejes. 
Henvendelse til
Helnæs Antik
Tlf. 6477 1485

Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. Pris 
500,00 for en weekend. 
Henning Storm 
Tlf. 6477 1410

Barnedåb

23. august var der barnedåb 
i Helnæs Kirke. Barnet blev 
døbt Carl Christian Lysdal 
Andersen, søn af Berit Lys-
dal Bærentsen og Morten 
Andersen. Forældrene, der 
bor i München, blev den 
11. april gift i Helnæs kirke 
af Anders Rasmussen. Vi 
havde derfor også et ønske 
om at vores søn skulle dø-
bes i selv samme kirke af 
den samme præst. Tilknyt-
ningen til Helnæs skyldes, 
at Morten Andersens foræl-
dre har haft sommerhus på 
Sommerlandet. 

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

»når sandheden 
ikke er til glæde 

for nogen,
skal den så 

absolut fortælles?«

Denne matrikel er 
forpagtet af
anders lyng

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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Den blå bil, som længe har 
ligget på vej ned i vandet 
på Langøre, skulle efter 
politiets oplysninger være 
hjemme hørende i et af de 
tidligere østlande. Place-
ringen tyder på for tidlig 
afkørsel mod øst.

Søndag den 27. september 
var der standerstrygning på 
campingpladsen. Det betyder 
slet og ret at man lukker for 
sæsonen 2009. Der går nogle 
dage indtil 1. oktober, hvor 
der skal være tid til at afvikle 
og få det hele på plads, men 
så er det slut. Afslutningen 
begyndte allerede lørdag 
hvor 15 voksne og børn gik 
tur langs stranden rundt om 
fyret, som campingpladsens 
ejer Ejgil i øvrigt passer, til 
Maden. Hårdt men sundt. 
Søndag aften deltager 55 i 
det sidste gilde på pladsen. 
Ved standerstrygningen tak-
kede Ejgil, Moster og Knud 
og alle øvrige, der hjælper. 
Det har været en god sæson, 
kan dog blive bedre. Pladsen 
er endnu ikke stor nok til at 
være en 100% levevej for Ej-

gil. Han er dog optimistisk 
og tror på, at de mange nye 
tiltag, han har sat i gang, vil 
give pote næste år. Han har 
allerede mange reservationer 
til næste sæson. HP oplevede 
en delegation fra motorcy-

kelklubben MCTC, der var 
rundt for at finde en egnet 
plads til næste års Børnetræf, 
dvs. et træf, der samler 400 
medlemmer med børn i alle 
aldre.  

pd
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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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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

Helnæsvej 9 · 5631 Ebberup · Tlf. 63 73 73 73 · www.gl-avernaes.dk

Standerstrygning  
på Helnæs Camping

Motorcykler fra MCTC  Foto: gb

Helnæs Camping i sommer og sol Foto: gb

Foto: gb


