
Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

Vidste du…
…at der kan købes 10 

forskellige kvalitetsvine 
fra Lögismose på 

»MEJERIET«
Åbent alle lørdage

mellem 14-17.

Er du i bekneb 
udenfor åbningstid

 ringer du på 
tlf. 6477 1485

– så finder vi ud af det!

HELNÆSPOSTEN 11
Jagtselskabet på vej mod 
nye såter
– Side 3

Engageret publikum til 
energimøde på Højskolen
– Side 11

NOVEMBER 2008 3. årgang nr. 11 Løssalg 15,00 kr. 

åBNiNgstidER
 MaNdag 12.00-20.00
 tiRs.-tORs. 9.00-17.30
 fREdag 9.00-18.00
 LøRdag LukkEt

daMgadE 1 · 5610 assENs
tLf. 6471 3900

www.hairvaerk.com

»Hvor er hele denne ø  
dog frisk og dejlig!« 

tLæs mere på side 6

Så begejstret udtrykte Acton 
Friis sig, da han i midten af 
trediverne var nået til Helnæs 
i sit kæmpe arbejde med at 
beskrive de danskes land, 
store og små øer og det alt 
sammen 

NATuRbESkRIVELSE
Af  Poul Dreisler 

De seneste måneders skrive-
rier om Helnæś  særlige natur, 
bl.a. Jyllands Postens helsides 
cykelreportage 25. juli i år om 
halvøer og nu senest Fyens 
Stiftstidendes kanonisering 
af Helnæs som en af 12 natur-
perler, giver os anledning til at 
henvise til bogen: Danmarks 
Største Øer, bind I, skrevet 

af en af vores vel nok største 
naturskildrer og maler Acton 
Friis. I midten af 30’erne var 
han nået til Assens – egnen og 
slog et sving omkring Helnæs, 
i øvrigt sammen med tegneren 
og maleren Johannes Larsen, 
Kerteminde. Actons Friiś  be-
skrivelse af Helnæs er tydelig-
vis grundlaget for ordvalget  i 

lovprisningerne af den lokale 
natur, i de nævnte dagblade, 
så hvorfor ikke henvise til kil-
den og  ellers opfordre til at 
læse det originale skrift. 

Helnæs er ikke Fyn

Vi vil ikke gengive Actons 

Foto: hba Foto: pd

»Det ramsaltede Helnæs, set i retning mod nord«.  Foto: hba
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NATURBESKRIVELSE > Forsiden og Side 6
”Hvor er hele denne ø dog frisk og dejlig!” 
Så begejstret udtrykte Acton Friis sig, da han i midten af tredi-
verne var nået til Helnæs.

DYREJAGT > 3
Dyrejagt på Helnæs 2008
HP´s fotograf skød med i år, da dyrejagten blev gennemført. 

NATUR > Side 4
Den fynske Naturkanon
Helnæs udpeget af enigt dommerpanel til naturperler på Fyn.

NATUR oG KULTURARV > 8 og 9
Nationalpark Det Sydfynske Øhav?
om rapporten »oplæg til en nationalparksundersøgelse for Det 
Sydfynske Øhav« som fremlægges på møde i Helnæs Forsam-
lingshus 11. november 2008

KÆRLIGHED oVER GRÆNSER > 10
Et russisk kor og dets leder
Kaliningradkoret har besøgt Helnæs for 3. gang 

ENERGI > 11
Miljø- og energiforeningen stiftet
Stor opbakning til det fortsatte arbejde 

PoRTRÆT > 11
Niels Murer fylder 50
En stor mand runder et skarpt hjørne den 3. december.

SPoRT > 12 og 13
Løbepigerne
Hvorfor løber disse piger? Hvad er formålet med at sige farvel til 
sofaen? Vor sportsafdeling har lettet sig og løbet med.

BRANDBEREDSKAB > 14
Ild i rendegraver på Lindhovedvej
Da det lokale brandværn viste sin kunnen 

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

Rettelse:
I sidste nummer af HP glemte vi beklageligvis at notere, at 
det var vor fotograf, Helle Blume Andresen, der havde kree-
ret den smukke billedcollage af kirkerummets udsmykning 
til høstfesten. 

Det kan se ud til, at dette nummer af HelnæsPosten er til-
rettelagt med fokus på vores enestående natur. Det er ikke 
tilfældet. Vi lader os blot påvirke udefra og vi refererer, hvad 
der rører sig i vort lokale område. Vi skriver om, at Helnæs 
er blevet omfattet af planer om at undersøge mulighederne 
for en nationalpark. Helnæs er også blevet optaget i en kanon 
over de 12 ypperligste natur seværdigheder på Fyn. Vi har 
modtaget et begejstret indlæg om forholdene på kommunens 
anden »ø« – Bågø, og vi har fundet anledning til at gengive 
uddrag af en ligeså begejstret naturbeskrivelse af Helnæs, 
foretaget af maleren o.m.a. Acton Friis, dateret 1935. Han 
»forenede billedlig og litterær naturbeskrivelse og gjorde 
det til en særlig kunstart.« Vi kan også minde om, at HP i 
november 2006 bragte en underfundig, men også begejstret 
beskrivelse af Helnæs fra 1880 érne (byen betegnes som »en 
af de længste, men også smukkeste i landet«) af digteren 
Henrik Pontoppidan. 

Det er med dette, som med meget andet, 
vi holder af i denne verden, »at vi ofte først ser, 

hvad vi har, når vi mister det«. 

Skal vi være glade og stolte af al den offentlige opmærksom-
hed? Og hvorfor netop nu?  Man kan mene meget om natio-
nalparker og kanoner, men de er tegn på, at der er ændringer 
på vej i en politisk ønsket markering af, at det betyder noget, 
at værne om vor natur. Det er godt og glædeligt, men det er 
samtidig et signal om, at der går en skillelinie imellem det, 
der er indenfor og udenfor parker og kanoniserede områder. 
Nogle har udvalgt disse områder, og de indgår nu i en kon-
kurrence om at blive seværdigheder som nationalt - kanoni-
serede. Kriterierne kan ofte være snævre – sat som det, man 
forestiller sig en familie skal kunne kapere på en biltur ud af 
byen en søndag eftermiddag. De nævnte iagttagelser, er også 
et udtryk for, at naturinteresser og landbrugserhvervet er på 
vej til den endelige adskillelse. Det er en fejl, at landbruget 
ikke indtænkes som en del af en fremtid for bedre naturbe-
skyttelse. Derfor duer det ikke med naturkanoner, eller for 
den sags skyld nationalparker, hvis ikke man breder begre-
berne ud og får defineret en helhed, der omfatter langt mere 
end blot udsigtspunkter, dalstrøg og stier gennem skovene. 
Vi kan ende med, at få et zoo – have lignende forhold til 
naturen og til en manglende forståelse af hvori sammenhæn-
gen består. Derfor er de ældre beskrivelser nævnt, idet de 
medtager begejstringen over den helhed, der iagttages, der 
omfatter mennesker, dyr, landskaber, arkitektur, kulturelle 
aktiviteter, bevarede minder, hverdagslivet og mangfoldig-
heden generelt. Det er med dette, som med meget andet, vi 
holder af i denne verden, »at vi ofte først ser, hvad vi har, når 
vi mister det« (1).   
 pd
(1) Fhv. professor og biskop Ole Jensen.
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ASSENS

Dyrejagt 
på Helnæs 
2008
HP´s fotograf skød  
med i år, da dyrejagten  
blev gennemført

DYREJAGT
Af Helle Blume Andresen 

Traditionen tro og i smukt 
efterårsvejr blev der holdt 
dyrejagt på Helnæs.
Udgangspunktet var Øster-
gård fredag den 10. oktober 
kl. 9.00. Efter jagten var 
blæst i gang, blev der givet 
instrukser af Peter Søgård 
om dagens forløb. Derefter 
blev klappere, ledet af Karl 
Aage Larsen sendt til den 
første såt, og jægerne blev 
fordelt på deres poster, hvor 
jagten skulle starte. Det 
første sted var Lilleskoven. 
Da jagthornet lød for anden 

gang, gik selve jagten i gang. 
Næste såt var i krattet bag 
sportspladsen. Allerede her 
blev der skudt to dyr og en 
ræv. Den sidste såt den for-
middag var ved Bobakkerne 
i området ned mod Lillebælt. 
Da dyrene var samlet i vog-
nen, gik turen tilbage mod 
Østergård, hvor alle mand 
indtog en velfortjent frokost. 
Med opsamlingsvognen fulg-
te jeg som referent og foto-
graf. Til opsamling af dyr 
i vognen var Preben Holk, 
Peter Lindeloft med Arne 
Østergård som traktorfører. 
Jagten fortsatte som sæd-
vanlig i Storskoven om ef-
termiddagen og i alt blev der 
skudt 8 dyr og en ræv. Sidst 
på dagen samledes skytter 
og klappere igen på Øster-
gård. Der var ikke så mange 
klappere, som der plejer at 
være. To skytter med jagt-
horn blæste jagt forbi. Dyre-
ne blev brækket og hængt op 
og man diskuterede dagens 
forløb. Alt var foregået i god 
ro og orden.

»Hvert sekund fødes der en menneskesjæl til verden. Et nyt 
lys tændes, en stjerne der måske skal brænde usædvanlig 
smukt. Et nyt væsen, der måske skal strø visdom, måske 
skønhed omkring sig, kysser jorden; det som aldrig før er 
set af nogen bliver kød og blod – bliver levende for verdens 
øjne. Intet menneske er en gentagelse af andre eller skal no-
gensinde selv gentages, hvert nyt væsen ligner de stjerner, 
der kun én gang i al evighed rører jordens bane og en stakket 
tid drager deres lysende bane henover den… en glimten og 
lysen mellem to evigheder af mørke«. Med denne højstemte 
lovprisning af menneskelivet indleder forfatteren Martin 
Andersen Nexø sin roman, »Ditte Menneskebarn«. I roma-
nen kommer lille Ditte menneskebarn til verden langt ude på 
landet på et lille husmandssted. Men det er ikke et stjerneliv, 
der venter hende. Hun er uønsket af sin mor og hendes livs-
historie bliver kort og fattig på kærlighed. På den måde kom-
mer forfatterens storslåede indledning om det enestående og 
værdifulde i ethvert menneskeliv til at stå i skærende kon-
trast til fortællingen om hendes livshistorie. Og den bliver 
en kritik af det samfund, som Martin Andersen Nexø mente, 
svigtede de små og værgeløse.

»Med dåbsritualets ældgamle ord siges det,  
at dåbsbarnet er enestående og uerstatteligt  

i den evige, almægtige Guds øjne, og at det har 
evig betydning for Ham. uanset hvor stor  

eller hvor lille betydning det ellers får i livet.«

Noget lignende gør sig gældende i kirken. For når evangeliet 
lyder f. eks ved døbefonten, så er der også her tale om en 
indirekte lovprisning af menneskelivet, der overgår Nexøs 
med flere længder. Med dåbsritualets ældgamle ord siges det, 
at dåbsbarnet er enestående og uerstatteligt i den evige, al-
mægtige Guds øjne, og at det har evig betydning for Ham. 
Uanset hvor stor eller hvor lille betydning det ellers får i li-
vet. Og dermed mindes vi andre hver gang der er dåb også 
om, at menneskelivet ikke er tilfældigt og meningsløst. Men-
neskelivet - ethvert menneskes liv – er Gudsskabt og Gudvil-
let. Og uanset hvordan vores livshistorie, så end former sig, 
så har ethvert døbt menneske fået det løfte, at Han vil være 
med os alle dage indtil verdens ende.

Lys i mørket

Henning Storm med nedlagt ræv  Foto: hba
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kunstneren Steffan Herriks 
øjne »Her får man virkeligt 
rum omkring sig. Her er et 
af de få steder på Fyn, hvor 
man får en fornemmelse af 
hav« Alt sammen noget, vi 
som bor her, kan skrive un-
der på og genkende fra vor 
færden på øen. Det, der slår 
én, når bilen forlader sko-
ven omkring Hagenskov og 
strandlandskabet ved Bryde-
gård åbenbarer sig er, at der 
er meget lys og megen him-
mel at se og kommer man så 
ud på Langøre – ja så spil-
ler havet ind som en aktiv 
medspiller i naturoplevelsen. 
Man er kommet hjem til den 
storslåede natur som vi alle 
kan li’ og som nu officielt er 
blevet en del af den fynske 
naturkanon.

betydningen

Vi kan være stolte af at bo 

Helnæs udpeget af enigt 
dommerpanel til en ud af tolv 
naturperler på Fyn. Forslaget 
om  Helnæs blev indsendt af 
Susan Ascot, Stævnevej

NATuR
Af Gerner Bauer 

Fyens Stiftstidende har i en 
periode opfordret sine læ-
sere til at komme med for-
slag til en Naturkanon for 
Fyn – en slags opfordring 
eller inspiration til at komme 
ud at opleve naturen på hele 
Fyn. Den 10. oktober blev 
listen så afsløret i avisen og 
blandt de mange indsendte 
forslag valgte den udpegede 
dommerkomite altså også 
Helnæs. Sammensætningen 
af dommerkomiteen og de 
øvrige udpegede naturperler 
kan ses i faktaboksen.

Hvorfor Helnæs?

Dommerne har lagt følgende 
til grund for at udpege Hel-
næs: Karaktertræk: Halvø 
på Vestfyn med rigt fugle- 
og planteliv ikke mindst ved 
Bobakkerne med storslået 
udsigt til Lillebælt, hertil 
åsen, der karakteriseres som 
jysk storslåethed på Fyn. 
Herudover siger dommerne 
følgende: »Her er virkeligt 
højt til himlen« , »Fugleli-
vet er meget spændende«, 
»Et dejligt sted at køre i 
bil til« og endelig set med 

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

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

Kokken på Gl. Brydegaard 
byder på 

November måneds menu

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

Den fynske Naturkanon

Faktaboks:

Dommerpanel: 
Ella Maria Bischopp-Larsen, 
præsident i Danmarks Na-
turfredningsforening
Søren Kirk Strandgaard, 
Statsskovrideren på Fyn
Kim Folmann Jørgensen, 
Direktør for syddansk tu-
risme
Steffan Herrik, Kunstner

Dommerpanelet kunne 
ikke nøjes med 10, men 

mente at nedennævnte 12 
skulle med:
Svanninge Bakker
Hindsgavl med Lillebælt
Brahetrolleborg med søer
Æbelø
Vårø Monnet (Tåsinge)
Fyns Hoved
Det sydfynske øhav
Brænde Ådal
Tryggelev – de tre nor
Helnæs
Røjle Klint/Kasmose skov
Dovns Klint Langeland)

»Øens vestside mod de nordlige, høje klinter«   Foto: hba

et sted som af andre er ef-
tertragtet og det betyder at 
flere får øjnene op for, at der 
er noget at opleve på Helnæs. 
Det betyder flere besøgende 
og mere trafik. Den fynske 
Naturkanon har inspireret 
miljøminister Troels Lund 

Poulsen til at igangsætte et 
arbejde med at udpege en 
national naturkanon og den 
forventes først klar i 2010. 
Interessant og spændende 
om Helnæs også optræder 
der. Tiden vil vise det.
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dagen ekstra. På hjemrejsen, 
mens vi ventede på færgen, 
blev det lille »venteskur« ved 
havnen undersøgt nærmere. 
Her var fremlagt div. bro-
churer, bl.a. en lille folder 
om »Spor i landskabet«, som 
omhandler tre forskellige ru-
ter/stier af variabel længde 
til øens smukke steder samt 
lidt information generelt. Me-
get serviceminded, betænk-
somt… og praktisk for alle, 
såvel turister som grund-
ejere/lodsejere. Alt i alt var 
det en rigtig god oplevelse at 
besøge Bågø, hvor vi fik set 
en masse og hvor vi følte os 
rigtig velkomne…

Susanne Sørensen, Helnæs 
Antik

Om byzoneskilte  
på Helnæs!

Nedenstående foto viser må-
ske, at en eller anden har syn-
tes, at skilteskoven skal mi-
nimeres herude, eller måske 
synes kommunen at Helnæs 
By er under EU reglerne om 
at en by kun er en by, når der 
er over 200 beboere i den. 
Eller hvordan er det nu?? 
Måske har vi særlige regler 
herude som skrevet efter-
følgende! I artiklen (HP nr. 
10) udtaler Jimmy Rahbek 
Christensen der er trafikin-
geniør »der ikke må sættes 
50 km/t skilte op i byzone«!! 
Der gælder måske særlige 
færdselsregler på Helnæs end 
inde på Fyn!! Hvis man tager 
en køretur gennem Sarup er 
der indenfor byzonen flere 
50 km/t skilte, så vidt jeg hu-
sker, mindst 3 stk. 

Dan Ravn-Joensen,  
Stævnevej 

Indtryk fra bågø  
– oplevet af  
Susanne Sørensen

Det var en onsdag sidst i sep-
tember, himlen var eftersom-
merblå uden en sky på him-
len og vi trængte så frygtelig 
til en fridag væk fra hverda-
gen i »Antikken«. Hvad med 
at tage en tur til Bågø, som vi 
så sjældent får set? Vi gik på 
Nettet, fandt sejltider, stop-
pede cyklerne i bilen og drog 
til Assens for sammen med 
cyklerne at sejle over med 
10-færgen. En venlig færge-
mand oplyste os om, at »Vi 
sejler nok lidt ekstra i dag, da 
der en transport af grus her 
til øen i dag. Bliver I trætte 
af at være her, kan I jo lige 
holde øje med færgen. Men 
ellers sejler vi retur igen kl. 
15.30«. Vores første møde 
ved ankomsten til øen var en 
cykelholder med en masse 
(gode og velholdte) cykler til 
udlejning for folk af alle al-
dersklasser. »Lej her – 20 kr 
for en halv dag, det dobbelte 
for en hel. Sæt venligst cyk-
lerne tilbage efter brug og 
betal selv i mælkejungen”. 
Se, det kan man da kalde for 
tillid. Nå, men vi havde jo 
vores egne cykler og ville nu 
cykle rundt og opleve øen. 
På en masse af de specielt 
smukke steder… og dem er 
der rigtig mange af… var der 
opsat borde/bænke + skral-
despande, så man kunne slå 
sig ned og nyde naturen og 
sin medbragte madpakke. 
Ingen »Privat« – og/eller 
»Adgang forbudt« – skilte… 
derimod en smilende og vin-
kende lokalbefolkning, der 
fik én som besøgende til at 
føle sig velkommen og nyde 

Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.
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Vi sætter ekstra skub 
i din bolighandel

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

Kontakt os for at få en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering

VI HAR MODTAGET

Byskilt fjernet ved Møllen  Foto: Dan R-J
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Friiś  beskrivelser, blot næv-
ne de steder, hvorfra han har 
stået og kigget sig omkring 
og iagttaget og citere pas-
sager, der dækker hans iagt-
tagelser. Hans generelle kon-
klusion er, at Helnæs er noget 
for sig. Det mest fynske han 
kan tillægge Helnæs, er spro-
get. Natur og kultur er ander-
ledes. »Helnæs er et slag lige i 
synet på den, der netop kom-
mer fra den førnævnte fynske 
herregårdsidyl«. 

bobakkerne

»I samme øjeblik, jeg fra tan-
gen når op mellem de vældi-
ge banker på dens nordside, 
rammes jeg af modsætnin-
gen. Den kunne næppe være 
stærkere; landskabets karak-
ter er næsten nordjysk….« 
Et blik bagud på Sønderby 
Klint, »Frederiksgaves« mør-
ke skove og bakkerne nordpå 
gør, at »det er et karsk og 
vildt landskab, jeg ser over; 
her virker alting friskt og 

Fortsat fra forsiden

ramsaltet oven på den me-
gen sødme. Det er vistnok 
det mærkeligste sted på hele 
denne halvø.« Her sættes 
den fynske sødme overfor 
det ramsaltede Helnæs, set i 
retning mod nord.  Han ven-
der sig mod syd og »Hvilke 
linjer og farver.« Han ser 
grønne sivskove og gulnede 
stubmarker. Havet glimter 
som levende ild, hvidt og 
blændende og han forundres 
over, at »ind over landet er 
bakker og dale rodet mellem 
hinanden, toppe og huller 
skifter ustandseligt«. Han 
går over på Galgebakken og 
savner straks strandens nær-
hed, de dejlige farver i havet 
og klinten, han må videre 
»op og ned ad bakke går ve-
jen herfra mod syd til øens 
eneste samlede bebyggelse«.

Helnæs by

På dette tidspunkt bor der 
fast dobbelt som mange, som 
i dag. Ca. 500 mennesker i 

100 gårde og huse. Det er dog 
ikke det mest karakteristi-
ske. De er »hjemme« næsten 
alle sammen fra morgen til 
aften. De arbejder der og der 
er et liv og leben, som ikke 
kendes i dag. Acton Friis får 
hele tiden dryppet historiske 
begivenheder og årstal af, 
hvorfor der bliver en helhed 
over hans beretning. Han 
cykler rundt og hans indtryk 
af byen er, at den »er enestå-
ende smuk med sine ejen-
dommelige gamle gårde og 
sine vældige stendiger, der 
omgiver alle veje og stier og 
indrammer alle marker, un-
dertiden mandshøje og altid 
lavet med omhu.« Især næv-
nes to gårde som seværdige, 
Hans Sørensens med sulela-
de og Ellebæksgård fra 1777. 
De er begge nedbrændte. Det 
bemærkes, at byen ligger i 
en dal, »man befinder sig i 
en dyb skål, hvis rand på tre 
sider dannes af høje banker«. 
Rigtigt er det, at det mærkes, 
at det går opad, når man cyk-
ler ud af Byvejen, Strand-
bakken eller Lindhovedvej. 
Byskiltet med stregen over 
passeres alle steder med pu-
sten og stønnen.

Ved fyret, stendysser  
og runestene

Ud til fyret er den 30 m høje 
Trundkær Bakke passeret. 
Den har samme højde som 
Galgebakken i den anden 
ende og af samme landska-
belige beskaffenhed – ikke 
så imponerende. Men ståen-
de ved fyret: »Udsigten fra 
dette sted langs øens vestside 
mod de nordlige, høje klinter 
er meget smuk«. Af histori-
ske mindesmærker nævnes 
de nu ikke længere synlige 
skanser, bygget til forsvar i 
ufredstider og ikke mindst 
udpeges stendysserne, som 
alle er fredede, – »hvad der 
for de flestes vedkommende 
syntes at være indtruffet for 
sent«. Herefter føres vi gen-
nem en meget grundig historie 
om den berømte Helnæs-sten, 
der nu findes på National-

museet, og om runestene i 
øvrigt. Helnæs-stenen er be-
rømt, alene fordi den er den 
ene af to i alt, der fortæller 
»at mændene er druknede 
på havet«. Den anden sten 
er fundet på Bornholm. Det 
usædvanlige er, at en vi-
king ikke drukner. Han dør 
i slagsmål på land. 

På tværs til Abkeldsgård

»Tværs over øen til Helnæs-
bugten følger de mægtige 
stendiger mig bakke op og 
bakke ned langs veje og 
markskel.« Acton Friis lider 
næsten med dem, der har 
slæbt alle disse sten sammen. 
Helt herude finder han »den 
berømte Abkeldsgård, som 
er sine 150 år gammel, med 
sine røde mursten og sit bin-
dingsværk er så velholdt, at 
den så ud som var den fra i 
fjor.« Beliggenheden er frem-
ragende smuk. Udsigt over 
hele bugten med dens øer 
over mod fiskerlejet Faldsled, 
skriver Acton Friis. Her er 
det ordene i overskriften til 
denne artikel, falder ham ind. 
Desværre er den omtalte gård 
også brændt, men landskabet 
er der stadig. 

73 år efter

Afslutningen på beretnin-
gen er historien om sproget, 
som vor naturvejleder gør 
sig munter over, på en posi-
tiv måde. Læs selv videre og 
lad os gå ud og se om vi også 
kan se, hvad Acton Friis så. 
At gamle gårde brænder, kan 
vel ikke undgås, at andet æn-
dres i et levende samfund er 
naturligt, men hvis vi kan 
se og begejstres af, hvad vi 
ser, og vi kan se, hvad vi skal 
gøre for ikke at miste denne 
begejstring, er læsningen af 
en 73 år gammel naturvej-
ledning en god investering.

Kilde: Acton Friis: Danmarks Store 

Øer, Bind I, Grafisk Forlag, 3. udg., 

København 1980, 

»Gulnede stubmarker«  Foto: hba
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års konkurrencer.« Jeg kan 
vist ikke slå de andre i hurtig 
kørsel og i ringridning men 
når det gælder »træk« er det 
ikke altid de kraftigste moto-
rer, der er bedst og der kan 
jeg nok, som i år, få mine 
sejre gennem min bedre tek-
nik. Jeg glæder mig allerede 
til at dyste næste år« griner 

dag i gang med at få de sid-
ste kartofler gravet op inden 
frosten sætter ind for alvor 
og spørger til hans syn på 
Helnæs: »Der er vist ingen 
bedre steder end her. Dejlige 
mennesker og den flotteste 
natur man kan tænke sig. 
Se på alle de store kartofler 
vi står og graver op – det er 
det rene guld« siger han og 
ser ud over de mange rækker 
som endnu mangler. 
Medens vi snakker med 
Niels kommer flere naboer 
og får en lille sludder og alle 
får en venlig og humoristisk 
bemærkning med på vejen. 
Niels er kendt for altid at tale 
pænt om andre mennesker og 
altid at stå til rådighed over-
for andre med råd og dåd. Vi 
spørger lidt til hans sejr i ha-
vetraktor træk- konkurren-
cen ved sommerfesten og om 
hvad han forventer til næste 

En stor mand på mange 
måder runder et skarpt hjørne 
den 3. december

PORTRÆT
Af Gerner Bauer 

Niels Stensdal som han ret-
telig er døbt, har sine rødder 
på Nordfyn men er vokset 
op i Haarby og købte sam-
men med sin Hanne hus på 
Helnæs Byvej 50 som nitten-
årig og har således de sidste 
30 år boet og virket på Hel-
næs. For nogle år siden flyt-
tede familien over på den 
anden side af Helnæs Byvej 
i nr. 47, hvor Niels kan skue 
ud over sine byggerier, næ-
sten som en Helnæs Chr. den 
4 – den store konge som sta-
dig er kendt for sine mange 
og flotte byggerier.
Vi møder Niels og Hanne 
en skøn oktober eftermid-

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!

Niels Murer fylder 50
han »men det ville være fint 
med flere deltagere så der 
kunne komme endnu mere 
formel 1 stemning på.«

Den runde dag markeres ved 
åbent hus i Helnæs Forsam-
lingshus lørdag den 29. no-
vember fra kl. 12.00.

Fødselaren i havetraktorrace  Foto: gb
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ringer og oplevelsestilbud, 
der vil komme. Og man er på 
det rene med, at området vil 
tiltrække flere gæster og turi-
ster, men mener, at man med 
en fornuftig planlægning kan 
undgå evt. gener heraf for be-
boerne. I forbindelse med den 
allerede etablerede national-
park i Thy, har man bl.a. kon-
stateret stigende huspriser i 
området. Endelig nævnes, at 
intet kan gennemføres ved 

2010. Desuden deltager en 
politiker og en embedsmand i 
hhv. styregruppe og embeds-
mandsgruppe. Det blev også 
besluttet, at der skulle afhol-
des et offentligt møde for in-
teresserede fra hele kommu-
nen i Helnæs Forsamlingshus 
tirsdag den 11. november kl. 
19.00 – 21.30, hvor sekreta-
riatschef i Naturturisme I/S, 
et sydfynsk fælleskommunalt 
kontor, Rico Boye Jensen, vil 
komme og fremlægge ideerne 
og informere om, hvad man 
har tænkt sig. Der henvistes 
i artiklen til et fyldigt ma-
teriale i form af en rapport, 
som forklarer hvad baggrun-
den for nationalparkbegrebet 
er, og hvad det betyder, samt 
især for, hvad en forundersø-
gelse vil omfatte og koste at 
gennemføre. I denne artikel 
vil vi fremhæve nogle af de 
væsentlige forhold, der næv-
nes i rapporten om begrebet 
nationalpark. 

Om at bo i en nationalpark

Rapporten henviser her til 
Skov- og Naturstyrelsens 
hjem meside, der siger, at det 
at bo i en nationalpark ikke 
fører til nye restriktioner el-
ler bestemmelser for dem, 
der bor i nationalparken. Man 
nævner, at man vil få øgede 
muligheder for at opleve na-
turen gennem de naturforbed-

I sidste nummer af Helnæs-
Posten (nr. 10) skrev vi om, 
at Udviklingsudvalget havde 
besluttet at tage imod en in-
vitation fra fire sydfynske 
kommuner om »at Assens 
Kommune gerne vil indgå i 
samarbejde om forberedelser-
ne til en eventuelt kommende 
nationalpark i det sydfynske 
øhav«. Der blev afsat 100.000 
kr. i 2009 og tilsvarende i 

Rapporten »Oplæg til en 
nationalparksundersøgelse 
for Det Sydfynske Øhav« som 
fremlægges på møde i  
Helnæs Forsamlingshus  
11. november 2008 rummer en 
række vigtige betragtninger 
om nationalparkbegrebet, 
som her refereres

NATuR OG kuLTuRARV
Af Poul Dreisler 

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.

Nationalpark Det Sydfynske Øhav?

Faktaboks:

Formålet med nationalpar-
ker
Loven herom opregner, at 
oprettelsen af nationalpar-
ker vil fremme en række 
formål bl.a.: 

· At skabe og sikre større 
sammenhængende na-
turområder og landska-
ber af national og inter-
natonal betydning.

· At bevare og styrke na-
turens kvalitet og mang-
foldighed

· At sikre kontinuitet og 
muligheder for fri dyna-
mik i naturen

· At bevare og styrke de 
landskabelige og geolo-
giske værdier

· At bevare og synliggøre 
de kulturhistoriske vær-
dier og mangfoldighe 

 
 
den i kulturlandskabet

· At understøtte forskning 
og undervisning i områ-
dernes værdier

· At fremme befolknin-
gens muligheder for at 
bruge og opleve naturen 
og landskabet

· At styrke formidlingen 
af viden om områdernes 
værdier og udvikling

· At understøtte en udvik-
ling til gavn for lokal-
samfundet, herunder er-
hvervslivet, med respekt 
for beskyttelsesinteres-
serne og

· At styrke bevidstheden 
om områdernes værdier 
gennem inddragelsen 
af befolkningen i natio-
nalparkers etablering og 
udvikling.

Med udgangspunkt i dette projektområde fastsættes et undersøgelsesområde. 
Dette vil ske som det første i undersøgelsesfasen og ske på baggrund af en 
nærmere faglig vurdering. Analyser og borgerinddragelsen vil blive målrettet 
undersøgelsesområdet. Det vil som udgangspunkt være indenfor undersøgel-
sesområdet, at det endelige forslag til en eventuel nationalparks geografiske 
grænser vil blive fastlagt. Ovenstående projektområde er altså ikke nødvendig-
vis lig med grænsen for en eventuel Nationalpark Det sydfynske Øhav. 

Foto: Naturisme I/S
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nationalpark, skal en meget 
lang og meget dybtgående 
undersøgelse gennemføres. 
Ligeledes skal lokalbefolk-
ningerne i alle de berørte 
områder inddrages. Man vil 
afdække den lokale holdning 
til en eventuel nationalpark. 
Man ønsker nye ideer frem, 
på kort og langt sigt. Der 
skal skabes synergier, dvs. 
samvirke med private per-
soner og erhverv og ikke 
mindst, skal det hele helst 
munde ud i en følelse af »et 
lokalt medejerskab« til en 
eventuel nationalpark. I rap-
porten er borgerinddragel-
sesprocessen beskrevet i fem 
trin, der anskueliggør, at der 
ikke trækkes noget ned over 
hovedet på folk.

Projektområdet Det kon-
krete undersøgelsesområde 
fastlægges indenfor neden-
stående projektområde.

Pris og resultater

Hele undersøgelsesfasen er 
planlagt til at kunne gen-
nemføres på 18 måneder og 
vil koste i alt ca. 13 mill. 
kr. Heri er dog indregnet 
projekter, som har en værdi 
af 8 mill., borgerinddragel-
sen er beregnet til ca. 3.3 
mill. Rapporten opregner 
en række lokale resultater 
som omfatter forhold og 
en række projekter i de fire 
kommuner. Helnæs Bugt og 
Helnæs nævnes kun som en 
del af projektområdet og el-
lers uden yderligere omtale. 
Under alle omstændigheder 
er det en grundig og gen-
nemarbejdet rapport, som 
burde give anledning til en 
god og konstruktiv samtale 
om fremtidige muligheder. 

tvang, ekspropriering eller på 
anden vis uden tilslutning fra 
lokalbefolkningen. 

Om at drive erhverv i en 
nationalpark

Der er ikke i forbindelse 
med lovgivningen om natio-
nalparker nye restriktioner 
for landbrug, skovbrug eller 
andet erhverv. De ændrin-
ger, der vil ske i området vil 
blive gennemført generelt af 
anden lovgivning om f.eks. 
Natura2000 eller anden 
regulering af jordbrugs-
erhvervene. Man nævner 
også, at der er muligheder 
for at stimulere turisterhver-
vet og at man kan forestille 
sig udvikling af specialpro-
dukter indenfor landbrug og 
fødevareindustri og dermed 
drage fordel af »varemærket 
nationalpark«.

undersøgelsesfasen

Inden man overhovedet når 
til at sætte skilte op med 

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

Nationalpark Det Sydfynske Øhav?

Med udgangspunkt i dette projektområde fastsættes et undersøgelsesområde. 
Dette vil ske som det første i undersøgelsesfasen og ske på baggrund af en 
nærmere faglig vurdering. Analyser og borgerinddragelsen vil blive målrettet 
undersøgelsesområdet. Det vil som udgangspunkt være indenfor undersøgel-
sesområdet, at det endelige forslag til en eventuel nationalparks geografiske 
grænser vil blive fastlagt. Ovenstående projektområde er altså ikke nødvendig-
vis lig med grænsen for en eventuel Nationalpark Det sydfynske Øhav. 



10  HELNÆSPOSTEN    NOVEMBER 2008

forfærdelige. Meget stor fat-
tigdom, dårlige hoteller og 
ringe vilkår for turister. Han 
hørte her for første gang 
koret og ved senere rejser 
blev han forelsket i korlede-
ren, Elena, som han giftede 
sig med i 2004 og fra da af 
var hans liv knyttet til ko-
ret. Kaliningrad er et lille 
stykke Rusland, klemt inde 

af to NATO og EU – lande, 
Litauen og Polen. Dik har 
indrettet sin tilværelse såle-
des, at han er i Kaliningrad i 
tre måneder, på turné i andre 
tre og bor så i Holland resten 
af året. Han har i øvrigt op-
nået en position i byen som 
medlem af Lions Club, der 
udover humanitært arbejde, 
er meget optaget af kontak-
ten mellem Kaliningrad og 
omverdenen, herunder Dan-
mark.

Også et humanitært arbejde

Dik Bolkestein har meget at 
fortælle om sit liv, om koret 
og om forholdene i Kali-
ningrad og om den fond, han 
også er i bestyrelsen af etc.. 
Han har, sammen med sin 
kone, Elena, fået koret place-
ret i en position, der gør dem 
efterspurgte mange steder. 
Med de økonomiske vilkår, 
der er for arbejdet, er det op 
af bakke, men glæden ved 
korets kunstneriske udvik-
ling og arbejdets betydning 
for mange andre, der har det 
værre, er det offeret værd, 
slutter Dik Bolkestein.

hotel ved Flensborg Fjord 
samt i de omkringliggende 
kirker.  

kaliningrad, en by i armod

Alt hvad der kan tjenes ind 
ved koncerter og ved salg af 
CD’er, går til korets under-
hold, og bliver der penge til 
overs, også til børn og ældre 
i Kaliningrad. Dik fortæller, 

at kormedlemmerne ikke er 
fastlønnede, men får betalt, 
hvad der er brug for i det 
daglige. Fire af de mand-
lige korister er også tilknyt-
tede den russiske marines 
sangkor i Kaliningrad. De 
er alle professionelt uddan-
nede. I sommerperioden er 
de i Kaliningrad, hvor de 
giver mange koncerter i den 
restaurerede Domkirke, der i 
mange år efter krigen har lig-
get som ruin. Det er ikke en 
egentlig domkirke. Der er to 
kapeller, et russisk-ortodokst 
og et lutheransk. Resten af 
bygningen rummer museer 
og koncertsal og ikke mindst 
den berømte filosof Imma-
nuel Kants grav. Det er ikke 
nogen givtig forretning, og 
Dik må ind i mellem for-
strække med sin pension og 
søge fondsmidler.

Starten og baggrunden

I 2001 blev Dik bedt om at 
arrangere en tur til de Bal-
tiske lande og Kaliningrad 
for et hollandsk rejseselskab. 
Det blev en prøvelse, idet 
forholdene i Kaliningrad var 

’Her må der klappes mellem 
hvert numre’ bliver vi instru-
eret i – og det bliver der. I 
pausen foregår et livligt salg 
af CD ér. Ekstranummeret 
er en fornem og følsom ind-
studering – på dansk – af 
Ingemanns »Fred hviler over 
land og by«.

Hvorfor en dansktalende  
hollænder?

Hvorfor er det en hollænder, 
der er manager og agent, og 
gift med korlederen? Hvor 
kommer de fra, og hvordan 
er de kommet i kontakt med 
Højskolen på Helnæs? HP 
opsøger Dik Bolkestein, for 
at få svarene. Dik er pensio-
neret fra en stilling indenfor 
socialsektoren i Holland. 
Hans liv består nu, for det 
meste, af at rejse rundt med 
koret, at indgå aftaler og 
organisere koncerter især i 
Holland og i Danmark, men 
også i Tyskland og han prø-
ver at kommer rundt i de nor-
diske lande. Hans fortælling 
er en historie om hans egen 
forelskelse i Danmark. Alle-
rede i skolen fattede han en 
særlig hengivenhed for lan-
det, som ikke blev mindre af, 
at han mødte en pige på Lyø, 
som blev hans kæreste i en 
årrække. Hun bor nu i Hol-
bæk og er fortsat en god ven. 
Deraf hans danske sprog. 

kontakten med Helnæs

Korets første optræden på 
Helnæs kom til ved et til-
fælde, idet det var hyret til at 
give koncert på Vestbrik Høj-
skole, men kort før koncer-
ten gik skolen fallit og man 
måtte finde et andet sted at 
tage hen. Det blev Højskolen 
på Helnæs og Kristian Kjær, 
der fik aftalt en koncert i 
kirken. Ikke nok med det. 
Kontakten er blevet til et en 
række koncerter i det fynske, 
og efter en turné i Holland, 
fejres julen i Rinkenæs, hvor 
koret skal underholde på et 

kaliningradkoret har besøgt 
Helnæs for 3. gang ledet af en 
dansktalende hollænder, gift 
med korets russiske  
kunstneriske leder. Hvordan 
hænger det sammen?

kÆRLIGHED OVER GRÆNSER 
Af Poul Dreisler 

Koncerten tiltrak mange, 
– ’årets højdepunkt’ – som 
en tilhører ’oppe fra landet’ 
bemærkede. En næsten fyldt 
kirke lagde ører til. Ved in-
tonationen til første sang 
var det som vor kirkes flade 
bræddeloft hvælvede sig og 
tog form af en russisk-orto-
doks kirkes murede kuppel. 
Så fyldig, kraftig, blidt og 
rundt synges der. 

koret og repertoiret

Koret består af fem mænd og 
tre kvinder. Det ledes af Ele-
na Kramarenko, der har sin 
datter ved sin side. Korets 
baryton, Ruslan Osadchiy, er 
søn af bassen, Evgeny Osad-
chiy. Der er lagt op til en god 
aften – og åbningen af kon-
certens første halvdel, det re-
ligiøse repertoire, indfrier da 
også forventningerne. Ko-
rets manager, hollænderen 
Dik Bolkestein, annoncerer 
numrene på dansk, fortæl-
ler, at der er to nye med i år. 
Efter pausen fremfører koret 
sit folkloristiske repertoire. 

Et russisk kor og dets leder

Dik Bolkestein på Højskolen 
Foto: pd

Kalliningradkorets herrestemmer  Foto: Privat
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uafhængig på energiområdet, 
øen er blevet CO2neutral og 
ikke mindst har det skabt et 
enormt sammenhold. Det har 
krævet folkelig opbakning og 
som Søren Hermansen påpege-
de »Det var ikke altid lige nemt 
i starten men vedholdenhed og 
et stort demokratisk arbejde 
fik det efterhånden på plads.« I 
dag producerer øens landbase-
rede vindmøller 100% af øens 
elforbrug og opvarmningen 
foregår via fjernvarmeværker 
som alle bruger vedvarende 
energikilder til opvarmningen 
af vand og huse. Solvarmean-
læg alene eller i kombination 
med træflisfyr og halmbase-
rede fjernvarmeværker sørger 
for de store byområder på øen 
og udenfor fjernvarmens ræk-
kevidde har mange udskiftet 
eller suppleret oliefyr med 
solvarmeanlæg, jordvarme og 
træpillefyr, I alt 70% af var-
meproduktionen kommer fra 
vedvarende energikilder.
Igangsættelsen i 1997 har givet 
lokalt ejerskab og stolthed og 
ikke mindst mange små øko-
nomier og for nylig blev Sam-
sø’s grønne orakel udnævnt 
til Miljøhelt af det anerkendte 
tidsskrift Time Magazine. Et 
ordentligt klap på skulderen til 
10 års arbejde.

Stiftelsen af foreningen

Efter en kort gennemgang af 
Helnæs-undersøgelsen ved Dan 

Stor opbakning til det  
fortsatte arbejde med  
vedvarende energiformer og 
et CO2 neutralt Helnæs

ENERGI
Af Gerner Bauer 

 
En stille tirsdag aften blev 
pludselig en fremadrettet og 
spændende aften med stort en-
gagement hos de ca. 50 frem-
mødte, der havde valgt at være 
med til at stifte Helnæs Miljø- 
og energiforening.
Og som en deltager sagde efter 
mødet: »Der er store forvent-
ninger til hvordan den nye be-
styrelse vil inddrage alle grup-
per på øen og koordinere den 
fælles indsats således at der 
kan skabes såvel miljømæssige 
men så sandelig også økono-
miske resultater i fremtiden«

Det grønne orakel fra Samsø

Inden stiftelsen af forenin-
gen fik forsamlingen et rigtig 
godt indtryk af hvordan nogle 
ildsjæle på Samsø havde gre-
bet et lignende projekt an. Sø-
ren Hermansen, som er leder af 
Samsø Energiakademi, fortalte 
levende om forholdene globalt 
og drejede sit indlæg stille og 
roligt ind på noget meget jord-
nært nemlig skabelsen i 1997 
af Samsø som Vedvarende 
Energi Ø. På 10 år er øen blevet 
selvforsynende med vedvaren-
de energi. Projektet har skabt 
en tro på at øen kan noget, der 
er skabt flere jobs, øen er blevet 

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

StevnSbo.com
· Aut. kloakmester

· nedbrydning
· Kabelarbejde

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

Miljø-  
og energiforeningen stiftet

Anders Lyng og Søren Hermansen  Foto: pd

tLæs mere på side 12
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der løbes. Nogle af pigerne 
deltog i Ejby natløb. Lone 
på Lindhoved og Babadut 
havde sponseret trøjer, hvor 
der bag på stod Helnæs hus-
morforening. Laila fortæller 
at det var sjovt at være med 
til Ejby natløb. Det var en 
sejr for hende at gennemføre 
i en god tid, fortæller hun. 
Ude hos Lone på Lindhoved 
er der ømme ben, da jeg be-
søger hende. Lone serverer 
kaffe. Hun har lige netop 
deltaget i et halvmaraton i 
Odense sammen med Char-
lotte. Der løb de mere end 
21 kilometer i en flot tid lige 
under 2 timer. Lone fortæl-
ler, at hun til daglig mest 
løber for sig selv, men det er 
fordi hun i forhold til børne- 
og hundepasning ikke kan få 
puslespillet til at gå op, og 
derfor mere eller mindre er 
tvunget til det. 

Løbedillen

Det at løbe er en dille, der 
foregår i hele landet hvor tu-
sindvis af mennesker løber. 
Overalt er der i sommerhalv-
året løb og til DHL stafetten 
var der mere end hundrede 
tusinde deltagere? Hvorfor 
er det så populært? Laila me-
ner at det er populært, fordi 
det er noget alle kan være 

er velkomne fortæller både 
Hanne, Laila og Githa.

Motivationen

På mit spørgsmål om, hvor-
for hun løber, svarer Hanne. 
»I virkeligheden hader jeg at 
løbe«, men hun kan godt lide 
at være sammen med andre, 
og så har hun det godt bagef-
ter. Hun gør det for at holde 
sig i form, men det sociale 
har også en meget stor be-
tydning. Lailas motiv er det 
samme. »Halvdelen er det 
sociale og de resterende 50 
procent handler det om at få 
rørt sig lidt og ad den vej få 
noget motion«. For Laila lig-
ger nydelsen heller ikke i det 
at løbe, det er først bagefter 
det er dejligt, fortæller hun. 
Githa siger, at hun godt kan 
lide at løbe. »I alle tilfælde 
nogen gange«. Det kan no-
gen gange være en nydelse at 
løbe, pointerer hun. Men for 
hende er sundhedsaspektet 
også centralt. Hun fortæller, 
at hun føler hun holder sig 
ung igennem det at løbe og 
med en lettere ironisk stem-
me beretter hun: »Vi forsøger 
at undgå at ligge Danmark til 
last. Holder vi os i form, be-
høver vi ikke at have hjem-
mehjælp som 80-årige«. Men 
det er ikke kun på Helnæs 

Hvorfor løber disse piger? 
Hvad er formålet med at sige 
farvel til sofaen og fare ud 
på en sådan strabadstur? 
Hvorfor er dette løberi blevet 
så populært? Det er blot nogle 
af de spørgsmål en  
lokalpostskribent kan tænke 
sig at undersøge, og jeg  
begiver mig derfor ud på en 
række interview

SPORT
Af Jakob Haahr 

Har i set dem? De kommer 
løbene hver tirsdag, torsdag 
og lørdag – året rundt. De er 
smarte i deres outfit og ser 
godt ud, kinderne er røde, 
og deres hår flagre i vinden. 
Det er løbepigerne, der er på 
løbetur.  Både unge og min-
dre unge er med, og både 
trænede og utrænede møder 
op. Der snakkes lidt. Og så 
løbes der. De mødes enten 
hos Hanne Plechinger, Laila 
Hansen eller Lene Runge.  
Der løbes ud på maden, ud 
til fyret, ned i skoven eller et 
helt tredje sted.

Starten

Githa Dinell fortæller, at 
det hele startede for et par 
år siden. Da begyndte hun 
og Charlotte Foss Madsen 
at løbe sammen. De cyk-
lede ud til hinanden, og så 
løb de ellers en tur sammen. 
Efterhånden, fortæller hun, 
kom der flere med, og sidste 
sommer kom der så system 
i det, og man begyndte at 
løbe fast to til tre gange om 
ugen. Der er en stor spænd-
vidde i løbeklubben. Nogle 
løber stærkt, imens andre 
løber relativt langsomt, for-
tæller Hanne. Før der løbes, 
og efter der løbes, snakkes 
der, og imens der løbes, er 
der som regel også plads til 
en snak for stærkere går det 
heller ikke, beretter Hanne. 
I øjeblikket er det Lene Run-
ge, Charlotte Foss Madsen, 
Githa Dinell, Hanne, Lone 
Jacobsen, Tanja Thieme, 
Marianne Therp, Pia Ha-
ahr og Louise ude fra Rør-
mosegård, der løber. Andre 
har også været med og alle 

Ravn-Joensen fra energi-
gruppen og en kaffepause 
med mulighed for at melde 
sig ind i den nye forening (31 
har meldt sig ind allerede) 
fortsatte mødet med en egent-
lig stiftende generalforsam-
ling styret af Anders Lyng. 
Udkastet til vedtægter blev 
grundigt gennemgået og med 
få ændringer vedtaget. Der 
kom fra flere sider spørgsmål 
om de økonomiske sider af 
sagen og om forsyningsik-
kerheden. Den nystiftede for-
ening har som opgave at være 
fødselshjælper og overordnet 
igangsætter men de enkelte 
projekters økonomi og for-
syningssikkerhed afklares 
blandt de som sætter projek-
terne i gang.

konstituering

Første bestyrelse har konsti-
tueret sig som følger: Anders 
Lyng (fmd.), Stig Larsen 
(næstfmd.), Gerner Bauer 
(sekr.), og Palle Hermansen 
(kas). Poul Dreisler (med-
lem). Som suppleanter Dan 
Ravn-Joensen og Jacob Ha-
ahr. Bestyrelsen trækker nu 
i arbejdstøjet og vil fortsætte 
det arbejde som energigrup-
pen havde planlagt tidligere. 
På det første medlemsmøde 
den 24. februar 2009 vil 
medlemmerne blive oriente-
ret om status og om de fore-
løbige resultater.

Energi og miljø på arkivet

Der er mulighed for at se el-
ler gense det spændende og 
fornøjelige foredrag af ener-
giekspert Søren Hermansen 
fra Samsø. Læs artiklen om 
ildsjælen, der rejser Verden 
rundt og fortæller, hvordan 
det kan lade sig gøre at være 
CO2 fri zone.
Dan Ravn-Joensen optog 
hele foredraget på DVD og 
det findes nu på Lokalhisto-
risk Arkiv, hvor det kan lå-
nes i almindelig åbningstid 
(første lørdag i hver måned 
fra 9,30 til 11.30) eller efter 
aftale på tlf. 64 77 13 76

ah

Fortsat fra side 11

Løbepigerne

Løbepigerne: Laila, Lene, Hanne og Ghita Foto: hba
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Emilie Storm, 
Asserhøjgaard, 
Lindhovedvej 25
Fyldte 5 år den 7. oktober
Til lykke!

Redaktion: anne Hansen

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

med til. Man behøver ikke 
at være speciel dygtig og så 
kan man tage af sted ud på 
en løbetur, når man har tid 
og lyst. Hanne ligger på linje 
med Laila og siger, at »det 
er jo nemt. Det at løbe kan 
tilpasses vores hverdag.« Det 
har meget at sige, at hun ikke 
skal sætte sig ind i en bil og 
køre et eller andet sted hen. 
»Det er mindre forpligtigen-
de end andre idrætsgrene.«
Hanne mener det er i tråd 

med en sundhedsbølge, der 
bryder ind over landet. »Vi 
skal holde kroppen ved lige, 
vi må ikke være tykke, og vi 
skal have kontrol over vores 
liv. Vi skal bevæge vores 
krop«, siger hun.

Hvor er mændene?

Jeg er interesseret i at vide 
hvorfor mændene ikke er 
med. Hanne siger at de ikke er 
bevidste kønsracister. »Mæn-
dene må gerne være med, 
men det er nok mændene, 
der ikke vil, fordi pigerne 
ikke løber så stærkt.« Hun 
pointerer dog, at de ikke gi-
der konkurrence. Selv om 
jeg interviewer pigerne uaf-
hængigt, selv om de ingen 
formand har, og selv om de 
ingen vedtægter har at holde 
sig til, er der alligevel kon-
sensus om deres udmeldin-
ger. Alle er absolut velkom-
men til at være med – også 
mændene, siger både Laila 
og Ghita. Ghita fortsætter 
med at fortælle, at Peter da 
også har været med ude at 
løbe. Pigerne er uafhængigt 
af hinanden heller ikke af-
visende overfor at melde sig 
ind i idrætsforeningen, men 
de vil godt lige vide, hvad de 
egentlig kan få ud af det. Det 
er ikke småting, kan jeg for-
sikre dem om. 

 

Løbepigerne: Laila, Lene, Hanne og Ghita Foto: hba

Fødselsdage

Emilie Storm  Foto: privat Emil og Paula  Foto: privat

»To gode venner har fødsels-
dag i november«

Emil Bjørn, Helnæs Byvej 
38, fylder 7 år den 16. no-
vember og
Paula Runge Schnalke, 
Lindhovedvej 4 fylder 9 år, 
den 20. november
Til lykke!

Det er godt at blive gammel, for så kan man lade være med 
at arbejde, og man får penge for det stadigvæk. Niklas, 8 år

Gamle mennesker har altid brugt alle deres penge, når det er 
fastelavn. Sune, 6 år

Min farmor får tiden til at gå med at tage billeder. Og min far-
far får tiden til at gå med at sætte dem i album. Nanette, 9 år

Små historier fortalt af børn 
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FORENINGER

Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Tlf. 6477 1595

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Laila Hansen
Tlf. 6477 1870

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Tlf. 6477 1501

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

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

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

DET SkER I NOVEMbER 2008

Gudstjenester
9. november kl. 9.30
16. november kl. 11.00
30. november kl. 9.30

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

Sy og strik
Kom og vær med til sy og 
strik samt hygge i borgerhu-
set. Tirsdag den 4. november 
og tirsdag den 18. november 
fra kl. 19.00 til ca. 22.00
Tag evt. din egen symaskine 
og kage med. Ingen tilmel-
ding. Spørgsmål til Ghita på 
6477 1981

Møde om nationalpark
Som tidligere omtalt i Hel-
næsPosten afholdes der 
møde tirsdag den 11. novem-
ber i Helnæs Forsamlings-
hus, hvor sekretariatschef 
Rico Boye Jensen fra Natur-
turisme I/S vil forklare de-
taljeret om projektet. Mødet 
starter kl. 19.00 og forventes 
færdigt kl. 21.30. (se også 
artikler i dette og tidligere 
numre af HP).

Fernisering på Stævnevej
I Galleri Helnæs Kunst og 
Håndværk er der 2 lokale 
kunstnere der har fernisering 
søndag den 23. november kl. 
14-17. Marian Rune og Lis 
Pedersen udstiller moderne 
ikoner og collager og der 
kan som sædvanligt købes 
juleting. Der er weekend-
åbent helt frem til jul altså 
også når Jul på Helnæs løber 
af stablen.

Dilettant på Helnæs
Har du lyst til at være med 
i forestillingen – på eller 
bag scenen – som løber af 
stablen lørdag den 7. marts 
2009 så ring venligst til An-
nelise Larsen på tlf. 6477 
1595 eller til Anne Hansen 
på 6477 1376.

Torsdagsklub
Nu er vi startet på vinte-
rens torsdagssammenkom-
ster. Den 16. oktober lagde 
vi ud med programlægning 
og kortspil. Der var god til-
slutning, men der er plads 
til endnu flere deltagere, så 
hold jer ikke tilbage. I vinter 
er der flere nye Helnæsboere, 
der kommer og underholder. 
Sidst i oktober er det Gerner 
Bauer fra Helnæs Byvej 51 
der fortæller om sit spæn-
dende liv. I november kom-
mer Helle Andresen den 13. 
og hun har kaldt sit foredrag: 
Fortid Nutid og Fremtid. 
Den 27. november får vi be-
søg af en tidligere helnæs-
dreng Steen Aagaard, søn af 
mejeribestyrerparret Karl og 
Astrid Hansen. Steen Aaga-
ard rejser meget og vil vise 
billeder og fortælle om en af 
sine mange ture. 

Fællesspisning
Der arrangeres fællesspis-
ning og hyggeligt samvær i 
Borgerhuset fredag den 14. 
november kl. 18.00. Der bli-
ver først 1 times aktiviteter 
for børn og voksne i gymna-
stiksalen og derefter spisning 
kl. 19.00. Madpris kr. 25 pr. 
deltager. Man skal selv med-
bringe service, drikkevarer 
og kop. Der som bekendt be-
grænset plads, så tilmeld jer 
snarest muligt og senest den 
10. november til Pia Skøtt på 
tlf. 6477 1021.

Bekendtgørelse!  
Menighedsrådet
Konstitueringen af menig-
hedsrådet blev foretaget på 
et møde i Borgerhuset den 
29. oktober 2008. Som ny 
formand blev Helle Blume 
Andresen valgt og som næst-
formand valgtes Marianne 
Therp. Hvervet som kirke-
værge tilfaldt Gerner Bauer 
og hvervet som kasserer be-
strides af Marianne Therp. 
Alle valg er pr. 30. november 
2008, som er den 1. søndag i 
advent 2008.

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs
Der er ølsmagning mandag 
den 17. november kl. 19.30 i 
Borgerhuset. Tilmelding til 
Jørgen på tlf. 6477 1829 eller 
til Dan på tlf. 6477 1501 eller 
på darajo@mail.dk

Glemt i bussen
Ved menighedsudflugten til 
Fredericia den 3. september 
blev der i bussen efterladt et 
stort flot tørklæde i dæmpede 
farver. Ejeren kan henvende 
sig til Helle Andresen på tlf. 
2370 27 09

Jul på Helnæs
Den traditionsrige Jul på 
Helnæs er planlagt til søndag 
den 14. december. Sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen. 
Se detaljer om Jul på Helnæs 
i HP nr. 12.

Generalforsamling i For-
samlingshuset
Der afholdes ordinær gene-
ralforsamling i Helnæs For-
samlingshus med efterføl-
gende arrangement tirsdag 
den 18. november kl. 19.00.

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

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

1 Far til fire – på hjemmebane
01 Bli glad – Udsat
04 Arn – Riget ved vejens ende
08 Marie Key Band
08 Kung Fu Panda
11 Rejsen til saturn
13 Haugaard & Høirup 15 Julebazar:
 Krummerne – Nu er det jul igen
15 Szhirley
15 Tobaksgaardens Julebazar
15 Kung Fu Panda
16 Julebazar: Peddersen & Findus 
 – Nissemaskinen
16 Brumbasserne
18 En enkelt til Korsør
19 Ginmam Blachman Dahl
21 Thomas Buttenschøn 
22 Space Chimps
25 Bangkok Dangerous
26 Christina Dahl Trio
29 Space Chimps
29 Heidi
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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 3.500 kr. 
Pris 1.500 kr.
Helnæshus Tlf. 6477 1370

Tagbagebærer til bil 
Kan afhentes. Dreisler, Ryet 
22, Tlf. 6477 1272

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

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

GlaskeramiskKomfur og 
Vølund vaskemaskine 
sælges i forbindelse med 
flytning, henvendelse Tlf. 
2190 4671

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 Rubrikker sendes til Ulla Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 64 77 12 72 / 24 82 25 30

go’ fest – go’ 
musik

Søren navntoft
Tlf. 6477 1612

Party telt udlejes
Stort partytelt 5 x 12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. Pris 
500,00 for en weekend. Tlf. 
64 7714 10
Henning Storm 

Hjælp tilbydes
Traktorkørsel mv. Mulighed 
for jagt ønskes af efterløn-
ner. Ring venligst til 6263 
2620.
John Borup

Suppegryde
Næsten ny 12 liters Kløver-
blad gryde med låg sælges til 
rimelig pris. Velegnet til gla-
skeramisk kogeplade.
Anne K. Hansen
Tlf. 6477 1376

Udslagsvask, Porcelæns, 
fejlkøb 
Værdi 1500 kr. Sælges for 
500 kr. Dreisler, Ryet 22, 
Tlf. 2482 2530 eller mail: 
dreisler@mail.dk

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 12 72

dreisler@mail.dk

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

PERSONLIGE

Nekrolog
Bodil Storm
Det er med stor sorg i me-
nighedsrådet, at vi ikke fik 
lov at beholde Bodil Storm 
mange år endnu. 
Bodil viste til det sidste, at 
der var kraft og vilje bag det, 
hun ville og ønskede at ar-
bejde for.
Bodil var meget ihærdig i sit 
arbejde i sin tid som formand 
for borgerhuset og ikke min-
dre i sit arbejde i menigheds-
rådet. Bodil var en formand, 
der gjorde meget for at sætte 
sig ind i det lovstof, der må 
kendes for at bestride en så-
dan post. Hun var flittig til at 

tage på kursus i både det kir-
kelige stof og når det drejede 
sig om lovene for det admi-
nistrative. Hos Bodil var der 
altid hjælp at hente og altid 
en stor åbenhed i samtalerne. 
Jeg vil savne Bodil, som det 
venlige menneske hun var, i 
mit videre arbejde for Hel-
næs Kirke. Jeg har ikke kendt 
Bodil i så mange år, men nok 
til at have lært hende at ken-
de som et menneske, der gav 
meget i sit samarbejde med 
andre.

Helle Blume Andresen

Fødselsdag
I anledning af min 50 års 
fødselsdag holder jeg åbent 
hus i Helnæs Forsamlings-
hus lørdag den 29. november 
2008 fra kl. 12.00.
Vi ses 
Niels Stensdal
Se i øvrigt portræt af Niels 
Murer inde i bladet



plads. Det gav tryghed at se 
denne begivenhed blive kla-
ret så ekspedit. Og det blev 
en vellykket første prøve på 
HP ś eget beredskab – når 
det kræves. 

sende i et lidt mere adstadigt 
tempo, men med klart målsat 
retning. Det var den tidligere 
brandfoged, Jens Hansen, 
der, som cirkushesten, lug-
tede savsmuld. Og så kunne 
HP rykke ud og parkere 
med hvinende bremser ud 
for Lindhovedvej nr. 6, hvor 
det hele var standset. Sagen 
var, at en ældre rendegraver, 
tilhørende Torben Thomsen, 
var brudt i brand et sted på 
marken, skjult bag hegn og 
bakke, så hverken ild eller 
røg kunne ses. Brandfol-
kene – de fremmede – stod 
og hyggede sig på vejen og 
fik først anledning til at for-
nemme dramatikken, da de 
skulle hjem igen, idet deres 
store bil var kørt fast i plø-
ret på den mark, de var kørt 
ind på. Pressens repræsen-
tanter kan berolige alle med, 
at skulle der ske alvorligere 
ting, så er beredskabet på 

Da det lokale brandværn viste 
sin kunnen 

bRANDbEREDSkAb
Af Poul Dreisler 

Tirsdag den 2. oktober. Midt 
i arbejdet med korrekturen 
af HP nr. 10 hørtes der plud-
selig udrykningshorn med 
retning af redaktionslokalet 
på Ryet. Først kom en brand-
bil med fuld skrue omkring 
mejerisvinget, hurtigere end 
nogen Helnæsboer har præ-
steret – og det siger ikke så 
lidt – dernæst, så stærkt som 
den kunne trække, en traktor 
med den lokale pumpe og 
vandvogn efter sig. Brand-
fogeden Peter M. Hansen 
sad foroverbøjet over rattet 
i forsøget på at tilføre lidt 
mere fart og da HP ś altid 
beredte udrykningshold var 
på vej ud til reportagebilen 
kom en mindre traktor su-

Broplaner i Brydegaard

Efter planen om at ændre 
den faste vejforbindelse til 
en bro mellem fyn og Hel-
næs, er blevet omtalt i fy-
ens stiftstidende den 25. 
oktober 2008, har stærke 
kræfter på Helnæs dan-
net et broklaplaug, der 
har som formål at sikre, at 
broen bliver udstyret med 
to klapper. 

HP+´s udsendte spørger 
formanden, svend, om 
ikke det vil fordyre pro-
jektet. ”det betyder ikke 
en klap” siger han, ”vi vil 
bare have mulighed for 
at styre den hver anden 
week – end” slutter han.

HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2008 

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Sagens kerne!

Forvent
at få særbehandling

HP+ Ild i rendegraver på Lindhovedvej

Brandmænd lægger »slagplan«
Foto: pd


