
for dette arrangement. Han 
havde været med sin datter 
Josefine oppe på kirkegården 
for at lægge en blomst. I den 
forbindelse havde de taget tu-
ren rundt og kigget på gravste-
derne. Ulrik kendte de fleste 
der lå der, og han kunne derfor 
berette mange historier for Jo-
sefine om skomageren og alle 
de andre døde. Disse historier 
og dette møde gjorde stort ind-
tryk på Josefine og senere, da 

dejlig mødedag. Niels Ulrik 
havde udklækket ideen og med 
befolkningsforeningen i ryggen 
og i samarbejde med menig-
hedsrådet, præsten, Andreas 
Schnalke, De 4 sild, Helnæs 
gl. Præstegård og et fantastisk 
køkkenpersonale og en masse 
mennesker, der kunne fortælle 
historier, blev vi vidner til en 
særdeles vellykket dag. 

Ulrik og Josefine

Ulrik fortalte i sin velkomst-
præsentation om baggrunden 

ikke hver dag, at børn møder 
gamle. Det er ikke hver dag, 
at vi tilflyttere møder dem, der 
har boet på Helnæs altid. Og 
det er ikke hver dag, at vi Hel-
næsfolk mødes på tværs af de 
skel, der ellers tit opstår, fordi 
vi har forskellige interesser, kø-
ber ind forskellige steder, har 
forskelligt arbejde, alder og alt 
mulig andet. Men kirkedagen, 
der blev afholdt den 24. okto-
ber i nydeligt efterårsvejr blev 
for omkring 60 mennesker i 
alle aldre en sådan befriende 

Da dagen var gået, kan  
eftertanken udtrykkes  
i glæden ved at bo i et  
samfund, hvor »en mærkelig 
filur«, der har lavet en  
befolkningsforening, taget et 
godt initiativ og formår at få 
mennesker på kryds og tværs 
til at bakke op. Følg med 
rundt på kirkedagen

MangFolDigt MøDe
Af Jakob Haahr 

Det er ikke hver dag, at vi le-
vende møder de døde. Det er 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk
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Kirkedagen omfattede 
også præstegården
– Se forside, 4 og 7

Fortjenstmedalje 
til Helnæsboer
– Side 5 og 6
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Vi går imod  
mørkere tider

Find lyspunkterne hos
Helnæs Antik  

& mejeriet

tlæs mere på side 4

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

Udlejes med fører: 
Teleskoplift – op til 16 m
minigraver · minilæsser · rendegraver

Aut. 
kloakmester

Kirkedag på Helnæs
Formændene for Menighedsråd, Helle Blume Andresen, og Befolkningsforening, Niels Ulrik Hansen, drøfter kirkedagens forløb Foto: dan r-j
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Helnæs – en Perle

Det er altid spændende at have 
en engageret og interessant 
genbo, og når vedkommende 
så samtidig besidder en ene-
stående idyl og yderligere er 
aktiv i det kulturelle og fol-
kelige liv – ja, så bliver det 
spændende. Her fra »fastlan-
det« – fra vor bolig oppe på 
bakken mellem Brydegård og 
Brunshuse – er det en daglig 
nydelse at iagttage genboens 
smukke landskabelige vær-
dier – fra Bobakkerne og vi-
dere ud. Helnæs og beboernes 
gøren og laden følger vi også 
tæt i Helnæsposten, hvor det 
er yderst interessant at følge 
den livlige debat om både de 
mere jordnære interessefelter 
og så de mange kulturelle og 
folkelige aktiviteter omkring 
specielt Højskolen, Kirken og 
Foreningerne.
Når tiden og mulighederne 
er der nyder også vi Helnæs’s 
herligheder.

Med venlig hilsen
Erik Klindt Andersen

Brydegård/Brunshuse

Sydfynsk  
nationalpark?

Grund til skepsis? For tidligt 
at sige. Nationalparken er en 
ramme, som kan fyldes ud. 
Sydvestfyn og Helnæs er ud-
kantsområde, der bør udvik-
les. P.t. foregår en konstruk-
tiv proces – udarbejdelse af 
analyser, arbejde i borger-
grupper – som kvalificerer 
beslutningsgrundlaget. 
Nationalpark eller ej, kom-
munen er i gang med arbej-
det. Eksempler: 
– Udviklingsplaner for lokal-
områder, også for Helnæs, 
styrende for miljøudvalgets 
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leDeRindhold
Kirkedag på Helnæs
Hvor en mærkelig filur har lavet en befolkningsforening, og taget 
et godt initiativ. Følg med rundt på kirkedagen.
Forsiden, 4 og 7

Fortjenstmedalje til Helnæsboer
Kirsten Hoppe på Helnæs Byvej har modtaget Fortjenstmedaljen 
i sølv for 40 års tjeneste som sygeplejerske ved sygehusvæsenet 
på Fyn. 
Side 5 og 6

»- jeg vidste, hvad jeg skulle«
Niels Ellebæk fylder 70 den 8. november og fortæller her om sin 
ungdom med uddannelse og udlandsophold og sin overtagelse af 
slægtsgården, gudmundsdal, som han efter 51 år, blev den sidste 
ejer af. 
Side 8, 9 og 10

Fra Kina til Danmark
Et yngre ægtepar, Fang og Huang, besøgte Højskolen på Helnæs i 
oktober. Fang har været elev her og efter videreuddannelse bosat 
sig i Danmark med sin kinesiske kone.
Side 11 og 12

Spillepenge til Helnæs idrætsforening
Side 16

Desuden: 
Lederen, pastorens klumme, vi har modtaget, Personlige og HP+

Redaktionelt
På grund af ekstraordinært mange annoncer til dette nummer, 
har vi måttet udelade rubrikkerne: 
Køb og Salg, Har I hørt..? Desuden er Børnesiden ikke med i 
dette nummer, af personlige årsager. Nævnte udeladelser vil være 
med igen i næste nummer. 

Kommunalvalget
Den 17. november er der valg til kommunalbestyrelsen i As-
sens Kommune. Det er et valg som også præger dette nummer 
af HelnæsPosten, idet vi har inviteret partierne til at annoncere 
i HP, hvilket de har gjort i varierende grad. Ligeledes har vi 
inviteret til at knytte korte kommentarer til indrykkede annon-
cer. Det er også sket i vekslende omfang. Alt dette har betydet, 
at HP er blevet uforholdsmæssig meget præget af annoncer i 
forhold til tekst. Det er noget, vi vil tillade os at gøre, når der 
gives en sådan mulighed. Det er med til at rette op på økono-
mien og tillader os at fortsætte. Men det bliver ikke sædvane. 
Vi glæder os også over nye annoncører og ser frem til at kunne 
gå ud af året og ind i det næste med fornyet tro på HP ś fremtid. 
Troen på, at der altid vil være noget spændende at berette om, 
er altid til stede. Den tro er ikke konjunkturafhængig. 
Med disse fortrøstningsfulde ord kan vi tillade os at markere, 
at vi er et spejl af det samfund, vi lever i. Ubekymrede i op-
gangstider og trusselsprægede, når det vender. En øget indsats 
og opfindsomhed kan dog råde bod på meget, hvis mulighe-
derne udnyttes. Hermed er vi tilbage ved kommunalvalget. 

øget indsats, opfindsomhed og  
udnyttelse af muligheder er  

væsentlige begreber for at bringe  
assens og Fyn, op i gear.

Vi er placeret under landets gns., når der måles på uddannelse 
og indkomst. Fyn er sakket bagud i forhold til andre egne, 
idet man har troet på, at især landbrugs- og fødevaresektoren 
har kunnet bære i al evighed. Der er stærkt brug for at styrke 
uddannelsesniveauet med en folkeskole som en første stærk 
platform for de mange ungdomsuddannelser. Ingen må falde 
gennem maskerne i de mulighedernes net som samfundet har 
spændt ud. Enhver skal føres ved hånden, så at sige, til den 
uddannelse, der passer den enkelte bedst. Dette er dog ikke 
tilstrækkeligt, for erfaringen viser blot, at de bedst uddan-
nede rejser til egne, der har arbejdspladser, der matcher et 
øget kompetenceniveau. Derfor skal der også skabes arbejds-
pladser, der kan opsuge og udvikles af de unge. Ellers er det 
lige meget. Og det er her den erhvervsmæssige skævhed kom-
mer ind. Der skal skabes muligheder for at andre erhverv kan 
udfolde sig. Det lidt spøjse begreb ”mulighedernes land”, som 
Assens Kommune reklamerer med, har en dyb sandhed i sig, 
idet der er mange muligheder, men der mangler indsigt og 
udsyn til at samle dem op, og det er det, et sammenhængende 
og højt profileret uddannelsessystem, fra folkeskole til uni-
versitet, skal være fundamentet for. Derfor er uddannelses- 
og erhvervspolitiske emner basale i en tid, hvor man ikke blot 
overvintrer til bedre tider, men hvor man skal se i øjnene, at 
man selv skal være med til at skabe dem.  pd

Vi HaR MoDtaget

gud  
og bekymring

Den 7. januar 2009 begyndte 
mange hundrede af de be-
rømte røde dobbeltdækker-
busser, at køre rundt i det 
vinterkolde London, og i 
andre engelske storbyer, med 
en lidt speciel reklame på si-
den. Det var et ny-ateistisk kampagneslogan, hvor der stod: 
»Der er sandsynligvis ikke nogen Gud til, så hold op med at 
bekymre dig og nyd dit liv«. Busreklamen siger altså, at hvis 
man bare holder op med at spekulere på om der findes noget, 
der er større end en selv, så slipper man for at bekymre sig 
og kan nyde livet. Imod busreklamen kunne man indvende, 
at det er fordi vi tror på noget, der er større end os selv, at 
vi – trods alt – kan leve med en vis grad ubekymrethed og 
også nyde livet. Og hvordan virker mon en sådan reklame på 
et uhelbredeligt sygt menneske, eller på et menneske, der lige 
har mistet? 
Hvad skal fattige, fængslede, ensomme, sultne, syge eller dø-
ende mennesker – mennesker der måske ikke har andet at 
håbe på end Gud – sige til det? »Hold op med at bekymre dig 
og nyd dit liv.« Det er et overfladisk budskab der kun kan give 
mening for den del af verdens befolkning, der for tiden er ra-
ske og sorgløse, og ligesom ny-ateisterne tilhører en velbjer-
get middelklasse, som primært findes i den vestlige verden. 
»Alt afhænger af øjnene, der ser«, siger man. Og ser man kun 
tingene fra en abstrakt og tilbagelænet synsvinkel er det let, 
at hævde at tilværelsen bare er en række tilfældige hændelser 
uden sammenhæng, og at der ikke er nogen Gud til, og derfor 
heller ingen dybere mening med livet. Men spørgsmålet er, 
om man kan engagere sig i sit eget og andres liv uden en eller 
anden form for tro på, at det giver mening? Det er netop, når 
vi ikke læner os tilbage og betragter verden på afstand, men 
har noget for med verden, er engagerede og optagede af at 
leve, at det kan ske, at vi erfarer en meningsfylde, som vi ikke 
selv har fundet på, og oplever, at livet har en mening, som vi 
ikke selv har skabt. 
Denne erfaring af, at mening, liv og lykke, er noget som kom-
mer til os, behøver ikke tolkes religiøst. Men skal vi tro evan-
geliet, så er alt det, vi lever af og elsker, skænket os af Gud. 
Alt det som fornyer livet, kommer fra Gud. Et godt måltid 
mad, en god nattesøvn, en sund latter, et stykke god musik, et 
andet menneskes opmærksomhed er Guds gode gaver, hvor-
med Han fornyer livet og giver os kræfter til at tage kampen 
op med alt det som ødelægger vores glæde ved livet, alt det 
som vil få os til at give op, og synke ned i bekymring for os 
selv og alt vort eget.

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

Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
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PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 
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og kaniner

Lejre · Friluftsaktiviteter for både børn og voksne
Naturvejledning · Kursusvirksomhed · Kanoudlejning

tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk
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nej til at ændre helårshuse til 
sommerhuse!  
– Kommuneplanen definerer 
byerne
– Stærke begrænsninger på 
landbruget 
– Helnæs er Natura 2000 
område eller afvander til et
– Stisystemer, sammenhæn-
gende naturområder, natur-
beskyttelse og genopretning 
osv. 
– Hurtig internetforbindelse, 
kollektiv trafik og gode veje 
for tiltrækning af erhverv. 
Vedr. kulturmiljøer: registre-
ring af bygninger, og etable-
ring af en bevaringsfond. 
Jeg tager stilling, når resultat af 
nævnte processer foreligger.

Poul Poulsen
Gelstedvej 25, Rørup

5560 Aarup
byrådsmedlem og radikal 

spidskandidat

Kære Helnæsboere

Ja – jeg vil gerne ind i As-
sens Byråd – jeg opstiller for 
Venstre. 
Jeg vil godt have indflydelse 
eller blot sætte mit beskedne 
præg på udviklingen af lokal-
samfundet – det er jo trods 
alt her vores dagligdag er.
Helnæs, er et pragtfuldt sted 
– Helnæs er et helt specielt 
område. Naturen er ubeskri-
velig – righoldigt dyreliv, 
højt aktivitetsniveau og man-
ge lokale ildsjæle.
Flere turister på Helnæs?
– En svær balance, dog ikke 
flere sommerhusområder. 
De kulturelle aktiviteter i 
lokalsamfundet skal under-
støttes. Forsamlingshuset og 
Kultur- og Musikforeningen 
er eksempler på det.

tlæs mere på side 12
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Kirsten Hoppe på Helnæs 
byvej har modtaget  
Fortjenstmedaljen i sølv for 
40 års tjeneste som  
sygeplejerske ved  
sygehusvæsenet på Fyn. 
Hun fortæller her bl.a. om sit 
spændende arbejde, og om sit 
møde med Kronprins Frederik 
ved audiensen på  
Christiansborg Slot 

HÆDeR til HelnÆS
Af Poul Dreisler 

Søndag den 27. september 
rejste Kirsten Hoppe og hen-
des mand, Hans, til Køben-
havn, idet Kirsten skulle i 
audiens hos dronningen for 
at takke for fortjenstmedal-
jen i sølv, som hun havde fået 
tildelt den 1. september. Det 
viste sig, at det var kronprins 
Frederik, der stod for audien-
sen den dag, hvilket Kirsten 
var glad for, idet hun mente, 
at hun bedre kunne tale med 
ham end med dronningen. 
Hun vidste også, de havde 
noget tilfælles, som hun ville 
nævne, hvis hun fik anled-
ning. Det blev en uforglem-
melig oplevelse. 

Fortjenstmedaljen i sølv

Har man været ansat 40 år i 
det offentlige, uden anmærk-
ninger, kan ledelsen indstille, 
at man får fortjenstmedaljen 
tildelt. Ledelsen indstiller 
den ansatte gennem sund-
hedsministeriet til Ordens-
kapitlet, som kvitterer med, 
at tildele medaljen, efter at 
have fået papirer på, at det 
er en person »med en pletfri 
vandel«, der skal have den. 
Ved en højtidelighed den 
1. september i år overrakte 
hospitalsledelsen medaljen 
til Kirsten. Der hører dog en 
betingelse med. Modtageren 
forpligter sig til at fremsende 
en levnedsbeskrivelse efter 
modtagelsen. Den arbejder 
Kirsten på for øjeblikket. 

Den kan være fra få til flere 
hundrede sider. Der er ingen 
formkrav. Medaljen er til per-
sonlig ejendom og modtage-
rens navn indgraveres, dette 
i modsætning til ridderkorset, 
der skal afleveres ved død.

baggrunden for medaljen

Kirsten blev elev i 1967 i 
Odense (har været ansat i 
Horsens i 2 år, som ikke tæl-
ler med i de 40 år) og uddan-
net som narkosesygeplejer-
ske. Siden har hun arbejdet 
i Odense, været afdelings-
sygeplejerske i Assens, haft 
ansættelse i Middelfart, og 
er nu ansat ved sygehuset i 
Fåborg. Hun har besluttet at 
stoppe næste år, hvor hun bli-
ver 62. Hun er meget glad for 
sit arbejde, hun vejleder og 
underviser kommende nar-
kosesygeplejersker og finder 
jobbet overordentligt spæn-
dende og krævende. Hendes 
job som narkosesygeplejer-
ske har også indbefattet man-
ge vagter. Det har resulteret 

de sad i kirken, havde Josefine 
sagt, at nu sidder vi vel i Guds 
hus. Dertil havde Ulrik sagt, at 
han mente han en gang havde 
hørt, at Gud er i alle menne-
sker og at kirken også er men-
neskenes hus og dermed vores 
hus. Og det var disse ord og 
denne tur, der havde givet Ul-
rik inspiration til at lave dette 
arrangement, hvor helnæsbo-
ere skulle mødes ved kirken 
og på kirkegården og udveksle 
historier om kirken og de døde 
med hinanden. 

Kirken som præstens 
 arbejdsplads og kirkehistorie

Efter Ulriks velkomst be-
rettede vores præs,t Anders 
Lundbæk Rasmussen, om 
sin noget specielle arbejds-
plads. Og han fortalte om en 
arbejdsplads, hvor der ikke 
skulle produceres noget – I 
alle tilfælde ikke noget, der 
skulle måles og vejes.  En 
bondemand kan i dag ikke 
lære meget af sine forfædres 
måde at drive landbrug på, 
sagde Anders, fordi landbru-
get har gennemgået så stor 
forandring. I kirken forholder 
det sig anderledes. Kirken er 
også fortidens stemme og det 
hans kollegaer, præster og 
salmedigtere har sagt for flere 
hundrede år siden, er mindst 
lige så relevante i dag. Dette 
hænger sammen med, at det 
er tilværelsens grundvilkår 
man har fokus på i kirken, 
sagde Anders. Derefter for-
talte Helle Blume, der er 
menighedsrådsformand, hi-
storien om kirken, der er fra 
1618, og om tårnet der kom til 
i 1740. Hun fortalte om den 
første præst fra 1738 og om 
forskellige ejerforhold gen-
nem tiderne.  Blandt andet 
fik vi at vide at Frederiksgave 
(nu Hagenskov) gods havde 
ejet kirken engang og at Lars 
Nielsen i 1854 havde købt kir-
ken for det dobbelte af hvad 
en gård dengang kostede. 

Kirkegårdsvandring

Så var der kirkegårdsvan-
dring. I fællesskab blev der 

udvekslet historier om Chri-
stian Danning og senere fik 
vi at vide at lige der hvor vi 
stod, havde Ulriks oldefar, 
Børges bedstefar, ligget be-
gravet. Bagefter gik vi på 
uformel vis rundt i grupper, 
og de ældre og dem der hav-
de været fastboende i mange 
år fortalte om de nu afdøde. 
Jeg var så heldig at kunne 
gå rundt sammen med Lars 
Bang, der blandt meget andet 
kunne fortælle om sin fami-
lies gravsted igennem flere 
hundrede år, og hvilken be-
tydning det havde for ham, at 
de lå der. 

Døbefont, fire sild  
og en mindre orgelkoncert

I kirken kunne Helle Blume 
fortælle historier om kirkens 
inventar. Altertavlen var la-
vet af Søren Lund Horne, der 
også havde været hestemaler. 
Vi hørte om maleriet af Arp 
Hansen, der i en periode hav-
de fungeret som altertavle, 
imens den anden var under 
reparation, og som siden var 
blevet doneret af Arp Hansen 
til kirken. Vi fik historier om 
orglet, alterkalken, skibet, det 
flotte altertæppe som Grete 
Lange havde fremstillet og 
vi hørte om den gamle dø-
befont som en tidligere præst 
havde taget med sig, fordi 
han ikke følte, at han fik nok 
i løn. Samme døbefont blev 
senere brugt som fuglebad 
og blev så en del af et sten-
dige inden den havnede på 

nationalmuseet, hvor den i 
dag befinder sig. Efter en 
fælles salme »Du som ud af 
intet er skabt« (Grundtvig/
Peter Møller) kom de fire 
sild på banen. Ghita Dinell, 
Charlotte Foss Madsen, Ca-
milla Østergaard og Pia Ha-
ahr var til denne lejlighed 
efter 7 års pause blevet gen-
forenet. Flerstemmigt sang 
de meget flot »menneskelivet 
er underligt« (Grundtvig) så 
det rislede ned af ryggen på 
nogen og siden sang de først 
alene, og siden med assi-
stance af de fremmødte, et af 
Piet Heins Gruk »Om at leve 
i nuet«.  Til sidst spillede An-
dreas Schnalke præludier og 
fugaer for os af Bach og i 10 
minutter var vi inde i et andet 
univers – et orgelunivers som 
de færreste af os befinder os 
i til dagligt. Tak til Bach for 
musikken, tak til Andreas og 
de imponerende fingre og tak 
til de 98 procent, der formå-
ede at tie stille undervejs.

Præstegården

I præstegården bød Per vel-
kommen. Han fortalte, at han 
var både beæret og glad for 
at Ulrik, den »mærkelige fi-
lur,« havde taget initiativ til 
dette arrangement. Han for-
talte, at de nu havde den an-
den store udstilling i denne 
sæson, og at man satsede på 
nordisk kunst og gerne med 
en koncentration af yngre 

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

 
 SAlg & repArAtion 
	 l	 Cykler
	 l	 Scooter
	 l	 Havemaskiner
	 l	 Tilbehør
	 l	 Brugskunst ude/inde

 dalvænget 12 
 tlf. 64 71 45 10 l www.fricykler.dk

CYKLER & HAVE
ASSENS

Fortsat fra forsiden

»når forandringens 
vinde blæser,

bygger nogle læhegn,
andre rejser  
vindmøller!«

»Denne matrikel
er forpagtet af
anders lyng«

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

Erik klindt
AndErsEn

BrydEgAArd
– no. 2. på VEnstrEs listE

– BEsøg www.AssEns.VEnstrE.dk

mÆrkeSAger

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

Café Lina
 Østergade 38 · 6471 2021 
 (inde i gården) 

– byens hyg’lige café

Brunch (alle dage) 98,-
Dagens Frokost
Kaffe/Te og Kage
Øl, vin og vand

Åben 11.00-17.30
mandag lukket

tFortsættes på side 7

Kirsten Hoppe med medaljen  
Foto: privat

Fortjenstmedalje 
til Helnæsboer

tFortsættes på side 6

Andreas Snalcke ved orglet  Foto: dan r-j
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kunstnere.  Og Per sagde, at 
han også fremover kunne se 
huset som et slags supple-
ment til forsamlingshuset. 
Så var det tid til at gå rundt i 
de smukke lokaler. På første-
salen var der nydelig porce-
lænskeramik af Maria Heint-
zelmann, på væggene havde 
kunstneren Hardy Ernst lavet 
inspirerende illustrationer 
til Italo Caluines bog: »De 
usynlige byer« og i præste-
gårdens staldgalleri hang 
der nydelige billeder af den 
færøske maler Karri Svens-
son. Mens vi drak kaffe og 
spiste vidunderlig Annelise-
kringle fortalte Jette Arp, i 
samarbejde med Lars Bang, 
historier om Helnæs præste-
gård. Vi fik bl.a. historien 
om præsten Pastor Lange, 
der ikke kunne bo i den ”usle 
præstegård” og derfor betalte 
halvdelen af udgifterne til 
denne store præstegård, der 
er bygget i 1860 i sen klas-
sicisme efter inspiration fra 
bl.a. Ørbæk Lunde og må-
ske også Hagenskov. Jette 
fortalte desuden om hvordan 
hendes forældre havde købt 
præstegården i 1974 og om 
de mange timer hun og andre 
havde frosset, fordi den er 
så forbandet dyr at fyre op. 
Og blandt mange andre for-

i et utal af akutte ambulan-
ceudrykninger, både med og 
uden politieskorte, enten med 
dårlige patienter, der skulle 
overflyttes til andet sygehus, 
eller for at yde førstehjælp ved 
trafikuheld. En del af hendes 
uddannelse har bestået i at 
skulle fires ned fra luften un-
der redningsaktioner i forbin-
delse med katastrofekurser. 
Det mest specielle er dog nok, 
at Kirsten er blevet sygehusets 
filmkonsulent. Der bliver ind-
spillet en del film i Fåborg og 
omegn, herunder Helnæs. Og 
når sygehuset lægger hus til 
scener om sygdom og indlæg-
gelser, er det Kirsten, der er 
kontaktperson til den tekniske 
side af sagen. Sørger for at alt 
ser rigtigt ud og at scenen vir-
ker naturlig. Af og til er hun 
med som statist. Fire film har 
hun haft med at gøre indtil nu. 

audiensen

Det er frivilligt om man vil 
takke for medaljen ved per-

sonligt fremmøde ved en 
audiens. Siger man ja, giver 
Regionen rejse og ophold i et 
døgn for den hædrede med 
ledsager. Hans og Kirsten 
drog af sted og indlogerede 
sig på hotel og var næste dag 
kl. 9.45 præcis mødt frem 
i De kgl. repræsentations-
lokaler på Christiansborg. 
Alle, der vil i audiens, møder 
samtidig. Den dag var der 79. 
Man bliver indskrevet ved 
ankomst. Kirsten bemær-
kede, at man skrev lidt om 
personen, så man uden pro-
blemer kunne genkende folk, 
idet man ikke bliver råbt op. 
Derefter ind i et forværelse 
og få instruktion i, hvordan 
man bærer sig ad, hvordan 
man skal hilse (knikse) og 
tiltale kronprinsen. Man skal 
altid selv sige noget først. En 
samtale må vare højst 3-5 
minutter. Man bærer hvide 
bomuldshandsker, som man 
har på under hele audiensen. 
Bliver instrueret i, at der er 
10 m at gå inden man når hen 
til prinsen. Ved middagstid 

bliver Kirsten diskret gjort 
opmærksom på, at nu er det 
hendes tur. Alt går, som det 
skal, der hilses og knikses. 
Kirsten fortæller lidt om sit 
arbejde og om sin glæde ved 
det og kommer så ind på det, 
hun har tilfælles med Frede-
rik. Glæden ved den smukke 
natur ved Helnæsbugten. 
Hun ved, at Kronprinsen en 
gang har været på Illumø. 
Kronprinsen bekræfter dette 
og erklærer sig enig i Kir-
stens glæde ved naturen 
omkring bugten og nævner, 
at han kender dem, der ejer 
øen og især husker han den 
nytårsaften, sammen med 
Mary (før de blev gift), hvor 
de kom derover, før huset var 
varmet op. Det havde været 
en kold tur, fortalte han. Og 
så var de 3-5 minutter gået. 
Men gået fint. 

en dejlig dag

Hjemme igen efter dette 
herlige afbræk i dagligda-
gen, ringer telefonen. Det er 
fra Brugsen i Hårby. De vil 

da bare lige sige, at Kirsten 
havde vundet en Kitchen Aid 
(kostbar køkkenmaskine) 
i deres fødselsdagslotteri. 
Hvad kan man mere ønske 
sig? Et dejligt arbejde, en 
medalje for sit arbejde, en 
tur til staden med alt betalt, 
en sludder med Kronprinsen 
om Helnæsbugtens herlig-
heder og minder om Illumø 
og så, hjemme igen, præmie 
i Brugsens fødselsdagslot-
teri.  Den fortsatte samtale 
om den velplejede gård, Kir-
sten og Hans bor i, om børn 
og børnebørn og ikke mindst 
om de mange fritids- og fe-
rieinteresser Kirsten dyrker 
med sin familie, får vi ikke 
plads til denne gang. Det er 
alt sammen det, der skal med 
i levnedsbeskrivelsen til Or-
denskapitlet.  

dAnSke Spil eBBerUpVeJ 75 tlF. 64 74 11 82

åbningstider:
Alle dage kl. 8.00 - 19.00

BAger: 
Alle dage kl. 7.00 - 19.00

poStBUtik:
mandag til fredag
kl. 8.00 - 17.00

HåndkøBSUdSAlg
Fra Assens Apotek

Varetur til Helnæs
Hver FreDAG

www.jonsered.dk

JONSERED BV 2126
Effektiv, håndholdt blæser, 
der kombinerer høj effekt 
med brugervenlighed. Med 
Spin Start for nem start og 
sugesæt, hvis du vil hellere 
vil suge løv og græs op.

  2.495,-
JONSERED B 2126
Som BV 2126, men uden sugesæt og Spin Start.
 

 1.995,-

BLÆS PÅ RIVEN...

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

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

JONSERED BV 2126
Effektiv, håndholdt blæser, 
der kombinerer høj effekt 
med brugervenlighed. Med 
Spin Start for nem start og 
sugesæt, hvis du vil hellere 
vil suge løv og græs op.

  2.495,-
JONSERED B 2126
Som BV 2126, men uden sugesæt og Spin Start.
 

 1.995,-

BLÆS PÅ RIVEN...

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

www.jonsered.dk

JONSERED BV 2126
Effektiv, håndholdt blæser, 
der kombinerer høj effekt 
med brugervenlighed. Med 
Spin Start for nem start og 
sugesæt, hvis du vil hellere 
vil suge løv og græs op.

  2.495,-
JONSERED B 2126
Som BV 2126, men uden sugesæt og Spin Start.
 

 1.995,-

BLÆS PÅ RIVEN...

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

sørEn 
EdlEfsEn

– lindhoVEdVEj 31 · hElnæs

– BEsøg www.AssEns.VEnstrE.dk

Få indflydelse 
– stem lokalt

Stem personligt
– på en kandidat  
med lokalkendskab

Byrådsvalget 
17. november 2009

tællinger kunne Lars Bang 
berette om pengeskabet på 
første sal som stadig er der. 
Til sidst var der et par afslut-
tende bemærkninger fra Ul-
rik. Han takkede for samar-
bejdet og så var der ellers en 
afsluttende øl. 

Postludium

På min cykel hjem nynnede 
jeg »at leve i nuet er livets 
teknik«, mens jeg funderede 
på hvorfor arrangementet 
havde været så godt, og jeg 
spurgte mig selv, hvad der 
gjorde, at jeg følte at arrange-
mentet var gået op i en højere 
enhed? Da jeg ikke evner at 
»multitaske,« udfasede jeg 
melodien og de stikord, der 
røg igennem hovedet, inden 
jeg placerede cyklen i sku-
ret, var »mangfoldigt møde 
på kryds og tværs«, »genial 
formidling med borgerind-
dragelse« og så var det noget 
om »glæden ved at bo i et 
samfund, hvor en mærkelig 
filur, laver en utrolig befolk-
ningsforening, tager et godt 
initiativ og formår at få men-
nesker på kryds og tværs til 
at bakke op.«

Se i øvrigt HBF ś næste ar-
rangement den 27. november 
under Det sker…. side 14

Fortsat fra side 4Fortsat fra side 5

Der fortælles historier i Præstegården  Foto: dan r-j
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druer til soltørrede rosiner, 
bomuld og sukkerroer. Sid-
ste sted var i en lille by i nær-
heden af Dixon, der ligger 
mellem Sacramento og San 
Francisco. Her havde Niels 
arbejde som fårehyrde. Der 
var 1000 stk. får, der skulle 
passes på. Fårehunden var 
fantastisk, men en dag var 
hunden væk, tyvstjålet. Så 
erstattede man hunden med 
en let rally-motorcykel til at 
klare arbejdet. Ikke særligt 
romantisk, men nok typisk 
amerikansk. Opholdet var 
ikke baseret på, at man skul-
le være »søn af huset«, så det 
var ikke luksus, der blev budt 
på. I Dixon boede Niels i et 
lille kammer på et pensionat, 
ca. 15 km fra selve farmen. 
Da de 1½ år var gået, aftalte 
Niels med en anden ung dan-
sker, Bjarne, der arbejdede i 
Michigan, at de skulle følges 
ad hjem, når tiden kom. De 
aftalte en dato, de skulle mø-
des i Dallas, Texas, 4 mdr. 
efter præsident John F. Ken-
nedy var blevet dræbt.  De 
mødes og kører nu en tur 
rundt i det USA, de endnu 
ikke havde set. Mississippi, 
New Orleans, Florida og en-
der i New York, hvor de tager 
med Norske – Amerika lin-
jen hjem. 

Sig nærmer tiden

Det er nu forår 1964. Niels er 
hjemme på Helnæs igen, men 

ikke på gården. Jo, han bor 
der, men gården passer ægte-
parret Madsen godt på. Hvad 
mangler nu i en landmands-
uddannelse for den, der ikke 
skal ud og spare sammen til 
en gård? Naturligvis et høj-
skoleophold på Askov. Men 
det er først til november, det 
begynder. Niels deltager i et 
møde på kroen om Maden 
og her sidder han ved siden 
af Harald Storm, Asser-
højgård, og de bliver enige 
om, at Niels kan komme ud 
til ham sommeren over. Og 
så er det højskole på et tids-
punkt, hvor mere end 300 
havde valgt den skole. Niels 
mindes det halve år med stor 
glæde. Han kunne nu glæde 
sig over at have gennemført 
en lang og meget varieret 
dannelsesproces til det, der 
ventede. Han manglede kun 
et ophold ved et landbrug i 
Tyskland, så var alt på plads. 
25 år og lige et år mere, så… 
Bestyrer Madsen skulle også 
videre med sit liv, og da han 
får et godt tilbud som leder 
af en nyoprettet afkomstprø-
vestation i Kauslunde, siger 
han op og rejser. Tysklandop-
holdet gik i vasken. Nu måtte 
Niels flytte ind for alvor. Nu 
havde han ansvaret for folk 
og fæ, fodermester, daglejer 
og medhjælper. Men ingen 
til at tage vare på det huslige 
arbejde. Grethe Skøtt fra na-
bogården passede hus og den 
varme mad blev indtaget på 
kroen. 

tiden derefter

I 1974 gifter han sig med 
Hanne. De får tre børn, der 
alle har fået sig en god ud-
dannelse, dog ikke inden for 
landbruget. Med dette fød-
selsdagsportræt af Niels El-
lebæk har vi koncentreret os 
om de 7-8 år i hans liv, som 
drejede sig om uddannelse og 
udlandsrejse og ikke mindst 
overtagelsen af ansvaret 
for et stort landbrug. De 44 
år han derefter drev Gud-
mundsdal har vi ladet ligge 
– denne gang. Det skal dog 

niels ellebæk fylder 70  
den 8. november. niels,  
der er lægesøn fra Jylland,  
fortæller her om sin ungdom 
med uddannelse og  
udlandsophold og sin 
overtagelse af slægtsgården, 
gudmundsdal, som han efter 
51 år, blev den sidste ejer af 

FøDSelSDagSPoRtRÆt
Af Poul Dreisler 

1. april 2009 solgte Hanne og 
Niels Ellebæk Gudmundsdal 
til Fødevare-Erhverv / Skov- 
og Naturstyrelsen, som havde 
set muligheden for at bruge 
den 103 ha store ejendom 
til mageskifte for den del af 
Maden, som endnu ikke var 
i Statens eje og gårdens jorde 
blev dermed indirekte gjort 
til et naturprojekt til glæde 
for publikum. Hanne og 
Niels beholdt foruden »arbej-
derhuset«, 11,4 ha land, jord 
og skov. Huset fra omkring 
1900 har været igennem en 
omfattende renovering. Et 
arbejde, som er blevet til et 
flot og moderne hus, og som 
har kostet fysiske, og ikke 
mindst, mentale ressourcer at 
komme igennem. Niels havde 
indstillet sig på, at hans til-
bagetrækning fra landbruget, 
som han påbegyndte i 2003, 
skulle være indgangen til et 
liv uden de store problemer. 
Men ombygningen har til 
tider været hård at komme 
igennem. Vi sidder nu i for-
middagssolen på verandaen 
og kan bekræfte, at det har 
været det hele værd. 

Sidste ejer af slægtsgården

Det er en gammel gård, Niels 
har solgt og forladt. Den har 
været kendt siden 1583, men 
det er først i 1842, den nu-
værende slægt kommer til, 
da en enke gifter sig 2. gang 
med Lars Nielsen Ellebæk, 
der frikøber gården af stats-
kassen i 1856 og det er også 
ham, der senere køber Hel-
næs Kirke og i 1869 bygger 

en helt ny gård, men det er en 
helt anden historie. Det hele 
ser ud til at skulle slutte med 
Martin Larsen Ellebæk, idet 
han ikke efterlader sig ar-
vinger i ægteskabet med sin 
kusine, Minna, fra Egerup 
Holmegård, da han dør af 
en svær kræftsygdom, 53 år 
gammel i 1941. 

Familien ellebæks eneste 
landmand

Martin Larsen Ellebæks 
far, Jørgen Larsen, der drev 
gården til 1915, fik i ægte-
skabet fire børn. En datter 
og tre sønner. Datteren blev 
gift med den senere ejer af 
Kærumgård. Den ældste søn, 
Niels, kunne ikke enes med 
sin far, den næste, Lars, læste 
jura og endte, med en (nuti-
dens) titel, som magistrats-
direktør i Københavns Kom-
mune. Det blev den yngste, 
Martin, der fik gården i arv. 
Niels, den ældste, er fødsela-
ren Niels’ farfar. Faderen var 
læge i Sdr. Bjert ved Kolding. 
Lægen ønskede Niels skulle 
have en studentereksamen, 
idet de ikke havde mulighed 
for at hjælpe ham til en gård, 
som han selv ønskede for sin 
fremtid. Niels fastholdt sin 
interesse og tog plads på for-
skellige gårde, så snart han 
fik mulighed for det. Han var 
ikke ukendt med Helnæs og 
gården, idet han holdt sine 
skoleferier her hos sin grand-
tante Minna. Gudmundsdal 
var en veldrevet gård, den 
bedste på Helnæs, moderne 
drift. Fru Minna Ellebæk 
havde siden Martins død haft 
en fast hånd på finanserne. 
Det daglige arbejde blev 
passet af Ejner Andersen, 
en ungkarl, som boede på 
gården og som gennem sin 
dagbog og de tillærte rutiner 
på en loyal og trofast måde 
havde tag i det praktiske. 

Målet med livet

Da Minna bliver alvorligt 
syg i 1958, beslutter hun sig 

for, at 18-årige Niels skal 
have gården. Pr. 1. maj 1958 
er gården hans og pr. 1. no-
vember, efter Minnas død, 
har han også formelt over-
taget ansvaret for driften af 
gården. Han er dog for ung 
og uerfaren til at påtage sig 
den daglige drift. Der skal gå 
endnu syv år inden han for 
alvor slår sig ned på stedet. 
Han bliver hjulpet af gode 
rådgivere og bestyrerparret 
Hans Madsen og frue over-
tager driften. Niels opholder 
sig dog kun sjældent på går-
den, idet han har travlt med at 
uddanne sig til at skulle lede 
den store gård med tre ansat-
te og en stor malkekvægsbe-
sætning. For Niels var dette 
en udvikling som lagde kur-
sen for hans liv. »Jeg vidste, 
hvor jeg skulle ende. Det var 
en lykke at vide, hvad jeg 
skulle«, siger han. Nu kunne 
han kaste sig ud i et liv, gen-
nem værnepligt, uddannelse, 
udlandsophold og ansættelser 
hos andre landmænd, hvor 
han skulle modnes til sin 
fremtid som landmand. Det 
er den historie, vi vil fortælle 
i korte træk. 

Værnepligt og landbrugsskole

Militærtjenesten varede 1½ 
år, idet Niels blev værneplig-
tig befalingsmand, korporal, 
ved forsyningstropperne i 
Frøslev. Det var ikke sær-
ligt spændende. Barakkerne 
havde været interneringslejre 
under og efter krigen og ste-
det var ikke det mest under-
holdende. Senere kom Niels 
på Næsgaard Landbrugssko-
le på Nordfalster. Da den er 
overstået føler Niels trang til 
at se noget andet. Han tager 
til USA. Hvorfor dog det? ly-
der spørgsmålet. »Det gjorde 
man«. Det hørte med. Dansk 
– Amerika Fondet formid-
lede praktikpladser. Når det 
var noget, »man gjorde«, 
skyldtes det, at det var dér 
udviklingen kom fra. Dansk 
landbrugs mekanisering var 

ikke ændret meget i årene 
efter krigen, hvorfor tekno-
logien i USA i høj grad mo-
tiverede yngre landmænd fra 
det større hartkorn til at tage 
»over there«.  

adresse arizona, US

Opholdet varede 1½ år og 
Niels opholdt sig tre steder. 
På farme af en størrelse, som 
vi ikke kender til. Det første 
sted var i Arizona. Han var 
kommet derover på et DFDS 
skib M/S Uruguay, et fragt-
skib, der tog 12 passagerer 
med, og som, efter stormvejr 
hele vejen over, lagde til i 
New York. Efter tre dage i en 
Greyhound bus, så godt som 
uden søvn, idet Niels skulle 
se alt, hvad de passerede, 
kom han til Phoenix, Arizo-
na og derfra til farmen. Det 
var en kvægfarm med 850 
stk. malkekøer.s Niels var 
her sammen med tre andre 
skandinaver og de arbejdede 
10 timer om dagen, 6 dage 
om ugen. Fri havde de dog af 
og til. Niels fortæller om en 
turisttur til Mexico. Ofte var 
sengene så brede, at de kun-
ne ligge 5 mand på tværs. Så 
kunne de sagtens nøjes med 
én seng. Acapulco og Mexico 
City var store oplevelser. 

Californien og hjem

De to næste steder Niels var 
i praktik var i Californien. 
Første sted dyrkede man vin-

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

»– Jeg vidste, hvad jeg skulle«

Fødselaren Niels Ellebæk Foto: hba

tlæs mere på side 12

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

Søs Fenger er kendt og elsket af de fle-
ste danskere gennem flere generatio-
ner. Nu får du chancen for en uforglem-
melig aften i selskab med Søs Fenger 
og hendes store hits samt en række af 
Søs’ udvalgte ynglingssange.

Søs Fenger spiller på Tobaksgaarden 
lørdag 7. november kl. 21

Tobaksgaarden kan på sædvanlig vis 
byde på den luksuriøse blanding af 
intimitet og store navne. 

Billetter kan købes på 64 71 20 31 el-
ler www.tobaksgaarden.dk

RADIKALE VENSTRE

Idéoplæg tIl VISUEl IdENtItEt - FASE 3

KøbENhAVN JUNI 2007

GOLD

B_Ideoplæg 03.indd   2 20.06.2007   19:35:29

Nationalparkarbejdet 
– en konstruktiv proces
Tag først stilling, når det  
grundige forarbejde er afsluttet
Det gør jeg!

Poul Poulsen
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et yngre ægtepar, Fang og 
Huang, besøgte Højskolen 
på Helnæs i oktober. Fang 
har været elev her og efter 
videreuddannelse bosat sig i 
Danmark med sin kinesiske 
kone

HøJSKolen genbeSøgt 
Af Poul Dreisler 

Inden samtalen med det 
unge par, kører vi en tur 
rundt på Helnæs for at Fang 
kan vise sin hustru, Huang, 
det sted han har tilbragt 
8 måneder, som ændrede 
hans liv – og hendes. I hvert 
fald for en tid. Han hedder 
Zhiyong Fang og hun Gu-
anqun Huang. Husk, på ki-
nesisk er fornavnet placeret 
sidst. De er hhv. 31 og 26 år 
gamle og venter deres før-
ste barn til jul i år. De bor 
nu i Bagsværd, København, 
hvor de begge arbejder. 

De kommer fra det østlige 
Kina, Fang fra byen Putian 
i provinsen Fujian, der lig-
ger ud til kysten, overfor 
Taiwans nordlige spids. 
Huang fra Jiang Xi, en na-
boprovins mod vest. Vi vil 
fortælle historien om Fangs 
ophold på Helnæs og hvor-
dan han foreløbigt er endt 
med at etablere sig og sin 
lille familie i Danmark.

Højskole-kinesere

For nogle år siden blev der 
skrevet meget i aviserne 
om et begreb, man kaldte 
’højskole-kinesere’. Det var 
et udtryk, der blev brugt 
om en trafik, som enkelte 
højskoler udnyttede for at 
skabe grundlag for deres 
eksistens i en presset pe-
riode. Trafikken bestod i, 
at agenter i Kina lokkede 
landsmænd til at søge til 
Europa, og til Danmark, 

under påskud af at de kun-
ne få en uddannelse. Typisk 
kostede et sådant løfte ca. 
100.000 kr. Mange blev 
skuffede og rejste hjem igen 
og det endte i 2005 med, at 
der blev grebet ind og der 
blev skabt ordnede forhold. 
Før det blev et problem kom 
Fang til Helnæs. Det var i 
2002, sammen med 9 andre 
landsmænd. Hans rejse var 
også arrangeret af en agent. 
Rejse og ophold kostede 
ham 70.000 kr. + flyrejse. 
Penge han skaffede gennem 
et legat fra gymnasiet og lån 
af forældre. Han var på det 
tidspunkt elektronikingeni-
ørstuderende på universite-
tet i Shanghai. Han havde 
netop afsluttet de første 3 år 
og dermed første del af stu-
diet. Han ville til Danmark 
/ Helnæs for at lære sprog 
(dansk og engelsk) og via 
højskoleopholdet få sig en 
videreuddannelse.

Hvordan gik det?

Fang greb chancen og knok-

lede fra dag ét. Det var 
svært at lære dansk, men 
han gik bogstaveligt talt 
rundt med en ordbog under 
armen altid. Lånte lydbø-
ger på biblioteket i Assens 
og de tilsvarende tekstud-
gaver for at lytte, læse og 
lære. Noveller, romaner og 
historier lånte han og kørte 
ikke i bus til og fra Assens 
uden at lytte til danske tek-
ster. Han husker tiden sam-
men med de andre – ældre 
højskoleelever – som meget 
positiv. Alle var venlige og 
hjælpsomme, og i løbet af 
de 8 måneder havde han 
fået godt fat i det danske 
sprog. Kortspil og dansk 
TV gav også et sprogligt 
udbytte. Hans landsmænd 
derimod var ikke indstille-
de på at få det samme ud af 
opholdet. Kulturforskellene 
var for store. De var ikke 
vant til at skulle påtage sig 
et personligt ansvar for at 
lære selv. De magtede ikke 
den frihed, under ansvar, 
som er højskolens metode. 

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

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFdelingen i ASSenS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

tlF. 64 71 24 12

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

 

www.babadut.dk
Tlf. 28 43 63 43

SluT med STreSS og jag 
Endelig en pakkekalender der ikke  
bare indeholder billige »smid-ud« ting,  
men flere nyttige gaver, der kan  
bruges år efter år. 

Pakkekalenderen indeholder kun 
godkendT kvaliTeTSlegeTøj, 
Bøger, SmYkker m.m.  
fra Danmark. 

du får 24 indpakkede niSSegaver  
i flot julepapir og bånd, alle gaver er nøje 
udvalgt efter barnets alder og køn, 
op til 6 gaver er personlige med barnets 
eget navn.

De spildte deres tid, fandt 
landsbyen trist og kedsom-
melig og fik ikke meget ud 
af det. 

Videreuddannelse på SDU

August 2003 blev Fang op-
taget på kandidatstudiet på 
ingeniøruddannelsen på 
SDU. Han skulle gennem 
et interview på dansk for at 
blive optaget. I 2005 blev 
han færdig som Computer 
System Engineer. Endda 
med topkarakter (13) for 
sit speciale, som han havde 
lavet på LEGO med indlagt 
studierejse til Boston, USA. 
Herefter havde han nået sit 
mål og tog hjem til Putian. 
Her møder han Huang, som 
uddanner sig til sekretær på 
det lokale universitet. Selv-
om Putian er kendt for at 
være et centrum for elektro-
nikproduktion, bl.a. mobil-
telefoner, rejser Fang tilbage 
til Danmark og får ansættel-
se ved et firma, SoonR, der 
er lokaliseret ved Danmarks 
Tekniske Universitet, Lyng-

by og som arbejder med data 
back up, i forbindelse med 
mobiltelefoni. Og hermed er 
reden bygget til at Fang kan 
hente Huang til Danmark i 
2007. 

gifter sig i Danmark

Huang lærer sprog på Den 
internationale Højskole i 
Helsingør og senere ½ år på 
sprogskole og får job på et 
plejehjem som SOSU – med-
hjælper. Det er hun meget 
glad for, især at tale med de 
gamle beboere. De har ikke 
haft særlige vanskeligheder 
med integrationsmyndighe-
derne. Deres visum gælder 
for 3 år, hvilket er normalt. 
De gifter sig i 2007 i Dan-
mark og Huang ønsker at vi-
dereuddanne sig til sygeple-
jerske via sit nuværende job. 
Fang har to visitkort. Det an-
det er et, der fortæller, at han 
er bestyrelsesmedlem (sekre-
tær) i foreningen af kinesiske 
ingeniører i Danmark. Der er 
ca. 120 medlemmer og deres 
formål er at skabe kontakt 

med hinanden og andre i 
samfundet. Og skabe danske 
– kinesiske relationer. 

Hvorfor slå sig ned her?

For Fangs vedkommende 
lærte han at sætte pris på den 
kultur, han mødte på Højsko-
len. Han fik lært dansk, mød-
te et fællesskab med andre 
danske og han husker især 
og satte meget pris på John, 
(dansk/amerikansk lærer), Kris-
tian, Bjarne og Kamma og 
han nævner det positive ved 
den mentorordning han ople-
vede de første måneder, som 
han stærkt kan anbefale. Nu 
glæder Fang og Huang sig 
til at skulle være forældre. 
De ved allerede, at de får en 
lille dreng. De har arrange-
ret det således, at Fangs mor 
kommer til Danmark og skal 
passe den lille den første 
tid efter barselsperioden er 
forbi. Det hele lyder som et 
eventyr. Mon Fang har lyttet 
til ’Nattergalen’, ellers kan 
den anbefales til højtlæsning 
for den lille, når tid kommer. 

Fra Kina til Danmark Indtil da slutter vi med even-
tyrets sædvanlige sidste ord: 
snip, snap snude – nu er den 
historie ude. 

Fang og Huang foran Højskolen
Foto: pd
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Mindeord
Jens Mygind Hansen, Hel-
næs Byvej 65, 5632 Ebberup, 
72 år.
Din egen dag er kort, men 
slægtens lang… – således skri-
ver Jeppe Aakjær i 1916. Den-
ne linje kommer os i hu her 
ved Jens’ alt for tidlige død. En 
epoke i Søgaard´ s enestående 
slægtshistorie er slut. Jens My-
gind Hansen var den 16. ejer 
fra 1968-1998, hvor Søgaard 
blev overtaget og videreført af 
sønnen, Peter.
Med en særlig respekt for 
de, der gik forud, førte han 
gården videre i slægtens ånd, 
men med en nutidig indstil-
ling til tidens krav for et mo-
derne landbrug.
Sammen med hans hustru 
Anne var Søgaard et hjem 
med stor gæstfrihed. Mange 
har i tidens løb haft deres 
gang på Søgaard og oplevet 
Jens’ store hjælpsomhed. 
Han levede og åndede for 
Helnæs og mange forenin-

ger og andre har haft glæde 
af hans gode råd og indsigt. 
Nok havde han en stærk pie-
tets følelse for det, der gik 
forud, men samtidig var 
han klar over, at fremtidens 
krav ikke kunne honoreres 
med fortidens. – Han blev 
en medspiller og beundrer af 
de nye initiativer, der i de se-
nere år har udviklet halvøen 
til at være noget enestående i 
det danske kulturlandskab. – 
Ikke én gang har vi oplevet, 
at han var modstander af det 
nye, tværtimod omtalte han 
tit det nye i positive vendin-
ger.
Jens vil efterlade en tom 
plads på Helnæs, mens vi an-
dre har mistet en kær broder 
og svoger, som vil blive sav-
net i familien. Vore tanker 
og medfølelse går til Anne, 
børn, svigerbørn samt bør-
nebørn.
Æret være hans minde.

Tove og Helge Jensen, 
Haarby

Mindeord
Lørdag den 31. oktober 2009 
blev Jens Hansen »Søgård« 
begravet.
Jens døde mandag den 26. 
oktober på Svendborg syge-
hus. Begravelsen blev holdt i 
Helnæs kirke.
Helnæs var der, hvor Jens 
hørte til, og der hvor han le-
vede hele sit liv, som barn, 
ung og i sit ægteskab med 
Anne. Gården »Søgård« var 
hans barndomshjem, fami-
liens slægtsgård. Jens var et 
stort menneske, beskeden, 
men altid parat til at tage 
mod nye tilflyttere, og give 
dem en oplevelse ved at vise 
dem rundt på Helnæs og for-
tælle dem om det Helnæs, 
han elskede.
Kirken var fyldt af både nye 
og gamle Helnæsboer, der 
ønskede at følge Jens til hans 
sidste hvilested. Ved en sam-
menkomst i forsamlingshu-
set blev Jens Hansen mindet 
med taler og sange.
Ved Jens Hansens bortgang 
har vi mistet et godt og kær-
ligt menneske, en rigtig Hel-
næsbo.

Helle Blume Andresen

Taksigelse
Hjertelig tak for al den ven-
lige opmærksomhed vi har 
mødt under Jens’ lange og 
strenge sygdomsforløb. Tak 
for blomster, besøg, hilsener 
med gode ønsker og omsorg 
for mig. 
Også stor og varm tak for den 
overvældende deltagelse ved 
Jens’ begravelse. Tak for de 
smukke ord, samt tak for alle 
de fantastisk flotte kranse og 
buketter. Det har alt sammen 
glædet og trøstet os meget.

På familiens vegne
Anne Hansen

Dødsfald
Jørgen Møller Christensen, 
tidl. Helnæs Byvej 49 er af-
gået ved døden, 79 år gam-
mel, den 28. oktober 2009 og 
bisat fra Helnæs Kirke den 3. 
november 2009. 

det ku’ være  
så godt

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

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

Kokken på Gl. Brydegaard 
byder på 

månedens menu

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

Søndag åbent
12.00-20.00

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

Billetter sælges på  
Tobaksgaarden,  

BILLETnet og Fyensbilletten 
Julebazar 14.-15. nov

BILLET: 64 71 20 31

WHATS ON 
?

TOBAKSGAARDEN  
PRÆSENTERER

Søs Fenger 7.11
Emil de Waal+ 12.11

Strawberry Blonde 13.11
Pinboys 14.11

Stig Kreutzfeldt 19.11  
Tip Toe Big Band 21.11  

Frank Hvam 24.11 
Led Zeppelin Jam 28.11

 Skagarack 4.12

HUSK

Miljøområdet står højt på min 
dagsorden og energi- og mil-
jøområdet på Helnæs har min 
store interesse, derfor har jeg 
meldt mig ind i Helnæs Mil-
jø- og Energiforening. 
Se min annonce her i bladet og 
læs hele mit indlæg om mine 
politiske ønsker for Helnæs – 
også på andre politikområder 
på  www.venstre-assens.dk

Søren Edlefsen 
byrådskandidat, Venstre

Det er en styrke,  
at en kommune har  
mangfoldighed!

Helnæs er et godt eksempel. 
Jeg møder løbende en mas-
se aktive mennesker i hele 
kommunen. Fælles for dem 
er, at de synes deres område 
er noget specielt. Og det er 
det! Når vi som politikere får 
præsenteret deres landsbypla-

ner kan vi se det. Ideer, der 
ofte har udgangspunkt i ste-
det som det er, med en beher-
sket, men utvetydig positiv 
udvikling. Det er meget po-
sitivt. Essensen er, at lokal-
befolkningen vil noget med 
deres eget område; -lokalt 
ansvar. Helnæs er kendt vidt 
omkring for sin kombination 
af kultur og natur. Her har 
man skabt et stærkt brand. 
Næste valgperiode vil Ven-
stre arbejde for, at der igen er 
plads til landdistriktsudvik-
ling. Et smalt ABF-flertal i 
byrådet har fjernet midlerne 
dertil ved dette års budget-
lægning. Det kan der ændres 
på; – kun et mandat skal 
flyttes. Assens Kommune 
overlever ikke uden stærke 
landdistrikter. Halvdelen af 
borgerne bor der! 

Søren Steen Andersen,  
viceborgmester

Borgmesterkandidat, Venstre
www.assens.venstre.dk

 

Fortsat fra side 3

Vi HaR MoDtaget

De gjorde det igen

På en råkold og blæsende 1. 
oktoberaften besøgte Kali-
ningrad Domkor for fjerde 
gang Helnæs og gav endnu 
engang en flot koncert. Denne 
gang med flere nye numre og 
med fin introduktion til afte-
nens program af korets leder 
Dik Bolkestein, fik de ca. 70 
fremmødte en oplevelse af 
at være tilstede i en russisk-
ortodoks kirke. I anden afde-
ling efter pausen fremførte 
koret en lang række melo-
diske og mere sprælske fol-
kelige sange, som afslørede, 
at koret har et bredt reper-
toire at byde på. Gennem alle 
årene er korets besøg blevet 
koordineret gennem et sam-
arbejde mellem højskolen og 
menighedsrådet.

gb

KoRt nYt

fremhæves, at han både som 
landmand og som borger på 
Helnæs har ydet en markant 
indsats, såvel som en dygtig 
og fremsynet landmand, der 
drev gården videre i den ånd, 
han havde overtaget den, og 
som en aktiv deltager har han 
bidraget positivt i forenings-
livet på Helnæs. Vi ønsker 
Niels hjertelig tillykke med 
fødselsdagen. 

70 årige Niels  Foto: hba

Fortsat fra side 8 og 9
PeRSonlige

Under rubrikken PERSONLIGE optager HelnæsPosten med-
delelser om kommende fødselsdage, jubilæer, bryllupper, og 
lignende familiebegivenheder. Desuden bringer vi taksigelser 
og nekrologer. Alle gerne med foto.

Jens Hansen, Søgård   Foto: privat
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Gudstjenester
8. november kl. 9.30
15. november kl. 17.00
22. november kl. 9.00  
v/ Marlene Andersen
29. november kl. 9.30

Workshop
Mandag den 16. november 
kl. 19.00 til ca. 21.30 i Bor-
genhuset.
Emnet er knyttede armbånd.
For at knytte et af de moder-
ne armbånd med perler og 
halvædelstene kræves kun få 
hjælpemidler.
Medbring en ca. 30-35 cm 
træliste eller smalt bræt med 
et stående søm i hver ende. 
Sømmene skal kun lige sidde 
fast og bruges til at binde 
midtersnoren fast på. Du be-
des også medbringe en lille 
skruetvinge til at skrue listen 
fast til bordet med, samt et 
målebånd, en saks og en en-
gangslighter.
Jeg indkøber midtertråd og 
knyttetråd i sort til alle, samt 
et udvalg af perler til de, der 
måtte ønske det. Der vil være 
priser på de enkelte ting, så 
man kan sammensætte sit 
helt eget armbånd med få 
eller mange perler. Du kan 
selvfølgelig også medbringe 
egne perler.
Af hensyn til indkøb af ma-
terialer er det vigtigt med 
tilmelding senest tirsdag den 
10. november. Det kan ske 
på: elovara@mail.dk eller på 
Tlf. 2018 5346. 
Venlig hilsen Birgitte 

Menighedsrådsmøde
Årets sidste menighedsråds-
møde afholdes torsdag den 
19. november kl. 19.30 i Bor-
gerhuset

Helnæs Gl. Præstegård
Udstillingen med den færø-
ske kunstner Kari Svensson, 
fynske Hardy Ernst, sønder-
jyske Maria Heintzelmann 
samt norske Grete Marstein 
fortsætter frem til den 21. 
november. Åbent lørdag og 
søndage kl. 12.00-16.00.

Helnæs  
Lokalhistoriske arkiv
Arkivet er åbent den første 
lørdag hver måned fra kl. 
9.30-11.30

Linedans og gymnastik
Der er linedans hver mandag 
kl. 19.00 ca.1 time og gym-
nastik hver torsdag mellem 
kl.19.00 og 20.30. Instruk-
tørerne er Else og Bjarne 
Grønbæk (linedans) og Helle 
Bjørn (Gymnastik). Begge 
aktiviteter er gratis for hel-
næsboere.

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. Alle er hjertelig vel-
komne. Niels Ellebæk. Se in-
terview inde i bladet.

L’hombre i Borgerhuset
Såvel nybegyndere som øve-
de, er velkomne. Der spilles 
hver anden torsdag – i no-
vember torsdagene 12. og 26. 
november.

Torsdagsklubben i november
Den 12. november Viggo og 
kompagni (Torøhuse) vil spil-
le og synge for os og med os.
Den 26. november Kunst m. 
m. Ruth Burchardi fortæller 
om sit arbejde på Brants klæ-
defabrik.
Samværet med kunstnere 
– især om Aksel Jensen fra 
Saltofte
Den. 10. December Skue-
spiller Jette Mechlenborg, 
Odense fortæller og læser 
julehistorier.
I næste nummer bringer vi 
programmet for 2010.

Ølsmagning for kneitene
Mandag den 9. november kl. 
19.30 er der ølsmagning i 
Borgerhuset. Tilmelding til 
Jørgen på Tlf. 6477 1829 el-
ler Dan på Tlf. 6477 1501. el-
ler på mail darajo@mail.dk.

Vel mødt

Jul på Helnæs  
– 3. søndag i advent
Fyraftensmøde/planlægnings-
møde afholdes mandag den 
9. nov. kl. 17.00 hos Helnæs 
Antik. Husk at medbringe 
din annoncetekst til vores 
fællesannonce. Jul på Hel-
næs, søndag den 13. decem-
ber.

Jazz i Forsamlingshuset
Nyt i Forsamlingshuset – 
traditionel jazz. Missisispi 
Stompers spiller op til dans 
fredag den 27. november kl. 
19.30. Mississipi Stompers 
har spillet i Torøhuse For-
samlingshus. Huset er under 
renovering, derfor spiller de 
på Helnæs. Levende og glad 
musik, og så kan man tale 
sammen. Nyd en aften med 
god musik og godt selskab. 
Øl og vin købes i baren. Bil-
letter á kr. 75 i Skomagerhu-
set, Strandbakken 9 eller hos 
Jensby Radio, Østergade, 
Assens.

Generalforsamling  
i Helnæs Idrætsforening
Der indkaldes hermed til ge-
neral forsamling i Helnæs 
Idrætsforening torsdag d. 26. 
november 2009, kl. 21 i Bor-
gerhuset på Helnæs. Forslag til 
dagsorden skal være formand 
Jakob Haahr, Helnæs Byvej 
26 A i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Ikke-medlemmer, der har 
lyst til at engagere sig i for-
eningen, eller har gode ideer 
til nye tiltag for børn eller 
voksne er meget velkomne, 
men er selvfølgelig ikke 
stemmeberettiget.

Helnæs Idrætsforening 

Juletræsfest 
Klæd dig godt på og kom 
til julehygge på Møllen med 
gløgg og æbleskiver over 
bål den 1. søndag i advent, 
den 29. november, kl. 19-
20.30. Tilmelding: Hanne 
Plechinger, Tlf. 6471 1399 
eller Helle Bjørn Tlf. 6477 
1947 mail: cfrhb@os.dk.

HBF fylder ½ år den 27. nov. 
Det markeres i Borgerhuset 
den 20. nov., kl. 18.30. Her 
kan den nye egnsret: Be-
folkningsgryden, prøvesmag-
es. Bettina og Søren præst 
sikrer kvaliteten. Derefter 
medlemsbingo. Gevinsterne 
er sponsoreret af lokale er-
hvervsdrivende og Helnæs-
boere. Ekstranummer: En hel 
gris. Plader til bingo, smag-
sprøver og forfriskninger er 
gratis for medlemmerne.
Helnæs Befolknings Forening

Valg på Helnæs
Husk regions- og kommunal-
valget tirsdag den 17. nov. Af-
stemningssted Borgerhuset.

Helnæs og Nationalparken
Informations- og debatmøde 
i Helnæs Forsamlingshus, 
onsdag den 25. november kl. 
19.30. Den lokale arbejds-
gruppe vil informere om, 
hvad der sker vedr. Natur, 
Kultur, Friluftsliv og Er-
hvervsliv, efterfulgt af mu-
lighed for debat. Materiale 
og dagsorden uddeles til hus-
standene på Helnæs inden 
mødet.

Helnæs Beboerforening og 
Borgergruppen

Sy og Strik
Den 10. november er aflyst.

Meddelelse fra Vandværket
Måleraflæsningen er flyttet 
fra 1. oktober til 1. januar.

Bestyrelsen

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 noVeMbeR 2009 Rubrikker sendes til Gerner Bauer 
bauerbo@os.dk · tlf. 39 76 65 76 go’ fest – go’ 

musik
Søren navntoft
tlf. 6477 1612

ZoneterApi  
og mASSAge

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

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

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

hAnnE 
hErZog

– no. 11. på VEnstrEs listE

– BEsøg www.AssEns.VEnstrE.dk

l	 48 år, gift, 2 børn
l	 Bor i Thorøhuse
 – sommerhus på  
 Helnæs siden 2001

l	 Danmarks bedste 
 skolevæsen i Assens 
l	 Støtter erhverv- og  
 handel
l	 valgfrihed for alle
 borgere
l	 Naturperlen Helnæs 
 skal bevares

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Menighedsrådet byder på

Kirkekoncert med Mary’s Move 
fredag den 6. november kl. 19.30  
i Helnæs Kirke.

Fire musikere der spænder 
over et stort musikalsk register.

Fri entré

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
søndag den 13. december kl. 17.00 
til årets julekoncert i Helnæs Kirke 
med Bjarne Haahr og Rita Skov 

Der severes gløgg og brunkager 
efter koncerten. 

Fri entré
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Helnæs Idrætsforening har 
fået overrakt 20.000 kro-
ner fra OK Plus-benzin på 
Fåborgvej i Assens. Det er 
Anna Winther, der er indeha-
ver af OK plus i Assens der i 
samarbejde med Elite-Game-
ning A/S har besluttet at yde 
støtte til Helnæs Idrætsfor-
ening. Pengene stammer fra 
overskuddet fra tankens spil-
lehal, hvor Told og skat har 
besluttet at tillade at dele en 
procentdel af afgiftsmidlerne 
ud til foreningslivet i lokal-
området.
I Helnæs Idrætsforening er 
man særdeles glade for til-
skuddet. Idrætsforeningen hav-
de i ansøgningen skrevet, 
at pengene også skal gå til 
at udvikle børne- og ung-
domsarbejde med nye til-
tag. Der har i flere år ikke 

været aktiviteter for børn i 
idrætsforeningen, men for 2 
år siden begyndte man i for-
årsmånederne at lave idræt 
og friluftsliv for skolebørn 
på Helnæs, på tværs af alder 
og køn. I perioden fra påske 
til sommerferie har forenin-
gen med Helle og Christian 
Falck Rønne som primus-
motorer stået for forskellige 
friluftslivs- og idrætsaktiv-
teter.  Og i dette efterår er 
børnebadminton også gået 

i luften. Hver torsdag spil-
ler skolebørn med Thomas 
Woller som træner badmin-
ton i gymnastiksalen. Det er 
gratis at deltage.  Foreningen 
har allerede brugt nogle af 
spillepengene og har således 
købt badmintonketsjere og 
bolde til denne aktivitet. Vi 
vil i den forbindelse gerne 
opfordre øvrige forældre til 
både at komme med gode 
ideer til aktiviteter og deltage 
i/afvikle dem.  jh

Smugleri

Danmarks største forsøg på 
Hash-indsmugling, stran-
dede i Helnæsbugten en 
smuk påskemorgen 1994. 
Søndag den 11. oktober 
2009 kunne Fyens Stiftsti-
dende meddele, at politiet 
anser HeLA-sagen som af-
sluttet. Den sidste involve-
rede menes fængslet. efter 
15 år på flugt. 
Alle kan herefter slappe af.

HP+
HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2009 

Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

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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Spillepenge til Helnæs  
idrætsforening

Overrækkelse af pengegaven til idrætsforeningen  Foto: privat
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Finn Brunse
Borgmester

Sammen om fremtiden
betyder

et fællesskab,hvor vi vil arbejde for:

forbedret kollektiv trafik
flere integrerede børnehaver og vuggestuer

en rummelig og målrettet folkeskole
en tryg og værdig ældrepleje

udvikling af kultur og fritidstilbud

der er velfærd til forskel

www.finnbrunse.dk
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