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Et arbejdsliv mellem 141 
malkekøer + ungdyr i en 
højteknologisk bedrift, hvor 
familien, med medhjælp, pas
ser det hele. En beretning om 
en moderne virksomhed på 
Helnæs, der har været i slæg
tens eje i 17 generationer.

SlægTERS gang 
Af Poul Dreisler 

I gamle dage, før malkema-
skinen, kunne man se en 
mand, med en kalot på ho-
vedet, sidde på en trebenet 

skammel med issen presset 
ind i siden på en ko, mens 
han malkede den. Mælken 
strintede ud i zink-spanden, 
placeret og fastholdt mel-
lem mandens knæ. Forin-
den havde han omhyggeligt 
vasket yver og patter for at 
rengøre dem og for at stimu-
lere koens mælkekirtler til at 
give mælk. Fra spanden blev 
mælken hældt gennem en si i 
mælkejungen og afhentet af 
den hestetrukne vogn. Det 
kunne hænde, at koen blev 
generet og pludselig sparke-

de til mand, spand og stol, så 
mælken flød ud i grebningen 
og manden med et udbrud af 
ærgrelser og vrede gav koen 
et spark eller slag på krydset. 
Det er fortid. 

Malkerobot

Fagre nye verden møder 
én, når man ser på nutidens 
malkning. Kl. 10 om formid-
dagen er ko nr. 1135 på vej 
ind i robotten. Peter (bon-
den på Søgård) må hjælpe 
den lidt på vej, idet den er 
nybegynder, har kælvet for 

tre dage siden og skal lære 
at gå ind selv og stå stille, 
medens robotten arbejder. 
Peter forklarer, at det kan 
tage mellem 24 timer og 14 
dage at få køerne til at forstå 
denne nye verden. Når 1135 
nu står – noget urolig – i bå-
sen, så falder der en nøje af-
målt portion kraftfoder ned i 
foderskålen lige foran næsen 
på dyret. En låge lukkes bag-
ved den, lige nøjagtigt sådan, 
at hvis den ønsker at lette sig 

Bonden på Søgaard

tlæs mere på side 5
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lEDERIndhold
SLÆGTERS GANG > Forsiden og side 5-6
Bonden på Søgaard (4)
Et arbejdsliv mellem 141 malkekøer + ungdyr i en højteknologisk 
bedrift, hvor familien, med medhjælp, passer det hele. En beret-
ning om en moderne virksomhed på Helnæs, der har været i slæg-
tens eje i 17 generationer.

TILFLYTTERE > Side 5
Velkommen til nye, kendte, folk på Helnæs.
Tilflyttere bydes velkommen med et portræt.

KUNST > Side 7
Moderne ikoner på Helnæs
Udstilling hos Helnæs Kunst og Håndværk med julepræg

PoRTRÆT > Side 8
Seksten interessante år i menighedsrådet
Erik Hansen træder ud efter seksten års virke – de sidste to som 
kirkeværge

FoRSAMLINGSHUSET > Side 9
Forsamlingshuset på sporet igen
Efter en pause i renoveringen af bygningen sættes arbejdet i gang 
i januar 2009. Generalforsamlingen gav ingen overraskelser. God 
økonomi og genvalg.

ANDELSBEVÆGELSEN > Side 10 
Helnæs Vandværk
I vor rundtur til andelsforetagender på Helnæs har vi besøgt Hel-
næs Vandværk. En væsentlig og nødvendig del i vores hverdag.

NATUR oG KULTURARV > Side 12
”Ulven er kommet…”
Så dramatisk blev det udtrykt, da Assens Kommune havde indbudt 
til orienterings- og dialogmøde om Nationalpark i Det sydfynske 
Øhav i Helnæs forsamlingshus den 11. november 2008.

TARTELETFEST > Bagsiden
Tarteletfest den 13. marts 2009

Læs også:
Pastorens klumme, Børnesiden, kort nyt o.m.a.

Dialogen, der blev væk
”Det er mærkeligt, at det er nytilflytterne og så dem, der vil 
tjene penge på dem, der er så ivrige efter at få turister her-
over”.  ”Det er underligt, at det er nytilflytterne, der ikke vil 
have flere turister til Helnæs”. Sådanne udsagn bliver man 
konfronteret med, når man mødes og drøfter lokale forhold. 
I den debat, nærmer vi os en form for stillingtagen til em-
net, der udelukker en fornuftig samtale. Vi fornemmer en 
holdning, der blev udtrykt i anden anledning, som går på, 
”at hvis du ikke er med os, så er du imod os”. Denne ”enten 
– eller” holdning eller ”sort – hvid” tænkning er meget lidt 
fremmende for at komme i kontakt med folk, der kommer 
for at ville samtalen eller dialogen. Nationalpark – mødet, 
var et informations- og dialogmøde om et oplæg til et til-
bud om en samtale om, hvorledes man kunne forestille sig en 
fremtid for Helnæs i en mulig Nationalpark. Udviklingsud-
valget i Assens har (forsigtigt) meldt sig til initiativet, indtil 
alle forundersøgelser var tilendebragt. Man har formodentlig 
fundet, at der måske kunne komme noget positivt ud af disse 
indledende øvelser, gennemført under hensyn til en lokal ind-
dragelse, hvor landsbyplan og alt muligt andet kunne bringes 
til torvs, og hvor muligheden for at den enkelte kunne ud-
folde sit syn på, hvad han / hun anser for en ønskelig fremtid 
og måske tilmed skabe nye forestillinger om fremtiden. Det 
er politikernes pligt at tænke fremad, og til det formål har 
de brug for viden om, hvorledes vilkårene vurderes på sigt. 
Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at landbrugs-
jorden (ikke ejendommene) om 20 – 30 år sandsynligvis er 
overtaget af anonyme kapitaler udenfor Helnæs. Ej heller at 
den ”turisme” forstærkes, som vi oplever i dag, der består af 
folk, der kommer på Højskolen, på andre kursussteder, på 
gallerier, slår sig ned i sommerhusene, på campingpladsen, 
hygger sig på Møllen eller går rundt på Maden og i Bobak-
kerne uden vi har fornemmelsen af, at de er her. Det kunne 
være interessant at vide mere om de nævnte udviklinger er 
sandsynlige, og især hvilke konsekvenser de hver især vil 
medføre. Derefter drøfte, hvorledes man kunne få det bedste 
ud af såvel erhvervsmuligheder som natur- og landskabsfor-
hold. En sådan samtale kunne hjælpes i gang af udefrakom-
mende. Til det brug bør Udviklingsudvalgets initiativ hilses 
velkomment. 

pd

Den samlede redaktion ønsker alle vore læsere  
og annoncører glædelig Jul og godt nytår. 

Vi kommer igen torsdag den 8. januar 2009.
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PaSTOREnS KlUMME anders lundbeck Rasmussen

Advent er forventningens tid. Det mærker især børnene her 
op til jul. Men forventning er noget alle kender til - lige 
fra fødslen. For vi begynder alle livet med et håb om, at 
livet vil lykkes for os. Forventning er medfødt. ”Hvor der 
er liv er der håb”, lyder et ordsprog. ”Hvor der er liv, er der 
forventning”, kunne man også sige. Vi kan leve forvent-
ningsfuldt. Men vi kan også nedtone forventningerne til et 
minimum, så vi ikke bliver skuffede. Og det smitter. Det er 
oplivende at møde forventningsfulde mennesker. Men det 
er nedslående at møde et menneske uden forventninger. 

For mennesker der på grund af skuffelser og nederlag er 
holdt op med at nære forventninger, bliver tilværelsen far-
veløs. Det hele går i sort. Alligevel kan forventningens 
styrke også vise sig hér. For selv mennesker, der gennem 
livets erfaringer er nået frem til, at livet er meningsløst og 
ikke værd at stille forventninger til, de giver alligevel ikke 
frivilligt denne erfaring videre til deres børn. Ingen vil fri-
villigt tage forventningen fra et barn. Og måske ligger der 
i det en indrømmelse af, at der alligevel er mere sandhed i 
barnets forventning end i den voksnes opgivelse.

Den stærkeste forventning, jeg kender, findes hos Jesus af 
Nazareth. For han forventede noget af alle dem ingen an-
dre regnede med. Og han forventede, at alle de skel, som 
skiller mennesker fra hinanden, kunne overvindes. Selv 
det skel som døden sætter. Hans forventning gik på tværs 
af enhver rimelighed. Derfor overgår evangeliet om Ham 
også alle forventninger. Og derfor gør det også livet større 
for den, der hører på det. For resten er livet jo også større 
end vores forventninger til det. Som unge forestiller vi os 
som regel at lykken er rigdom, succes, status og anerken-
delse. Men efterhånden som vi bliver ældre, bliver vi klar 
over, at alt det, som vi finder på at ønske for os selv, over-
gås af det, som sker med os. Det som skænkes os. Virke-
ligheden overgår tit fantasien. Og vore egne forventninger 
til tilværelsen er alt for små i forhold til det som livet byder 
på for det fleste af os.

Igen i år – i øvrigt for 11. 
gang – er der 3. søndag i ad-
vent det store Helnæs Jule-
arrangement med masser af 
oplevelser der vil sætte en-
hver i det rigtige julehumør.

De 10 deltagere har alle 
åbent fra kl. 12-17 nogle 
endda fra kl. 10 så der er rig 
lejlighed til at komme om-
kring og få handlet de sidste 
juleting ind og oven i kø-
bet få ægte juleglæde med 
hjem.

Arrangørerne lover mange 
aktiviteter for børn og voks-
ne f.eks. vil der på Møllen 
være aktivt håndværk, boder 
og oplæsning af julehistorier 
af julemanden. Højskolen 
melder om arbejdende værk-
steder og på Gammelgård 
er som noget helt nyt foto-
udstilling med medlemmer 
af Midtfyns Fotoklub. Quil-
tepigerne, Den gl. Smedje, 
Nostal(d)gi, Antikken og 

Mejeriet er som sædvanligt 
med og på Mejeriet er der 
kl. 16 et musikalsk indslag 
ligesom der kan købes bul-
garske plaider. På kroen kan 
der købes frokostplatter og 
æbleskiver m.m. og udstil-
lingen hos Helnæs Kunst 
og Håndværk er stadig åben 
med salg også af juleting.
Der er lagt op til en festlig 
juleopladning søndag den 
14. december. Se i øvrigt 
mere udførlig beskrivelse 
i ”annoncen” andetsteds i 
HelnæsPosten.

Og til sidst et lille opråb fra 
arrangørerne til alle på Hel-
næs: Vær med til at skabe 
en rigtig Helnæsdag med 
alle former for levende lys 
og gerne lidt julepynt så det 
hele” bare stinker af jule-
hygge” 

gb

Jul på Helnæs

Forventning

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

Jul på Helnæs med mange mennesker                                      Foto: hba
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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

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

www.jonsered.dk

PÅLIDELIGE SAVE 
FRA JONSERED

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

  2.295,-

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

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

   1.995,-

NYHED!

Velkommen til nye, kendte, 
folk på Helnæs. HelnæsPosten 
byder nytilflyttere velkommen 
med et portræt.

TIlFlYTTERE
Af Erik Mortensen 

Helnæs Postens udsendte 
blev modtaget med en rund-
visning i det nyrenoverede 
hus, dekoreret med masser af 
smuk moderne kunst.  Over 
te, kaffe og nybagte kager fik 
vi en snak om, hvordan Pie 
og Gerner endte på Helnæs. 
Pie og Gerner traf hinanden 
i 1984 og flyttede sammen 
i København.  Hun er ud-
dannet lægesekretær og han 
er bankuddannet i Handels-
banken, hvor han allerede 
som 25-årig blev direktions-
sekretær.  Flyttede i 1985 til 
Silkeborg, hvor Pie fik arbej-
de på Silkeborg Sygehus og 
Gerner som cheftræner i Jy-
ske Bank.  Gl. Skovridergård 
var af banken opkøbt som 
kursuscenter, og Gerner ar-
bejdede her med bankens an-
satte i workshops med ban-
kens værdi- og målsætning.  
Det blev også til en masse 
rejsevirksomhed til bankens 
filialer over hele landet med 
implementering af bankens 
værdier og mål på morgen/
formiddags-workshops. De 
sidste 2-3 år arbejdede Ger-
ner som turist- og erhvervs-
direktør i Silkeborg og flyt-
tede så i 1997 til København 
og blev ansat som instruktør 

ved Tack Training. Pie, der 
er Niels Ellebæks søster, fik 
job som sekretær på en øjen-
klinik i Hillerød. 

gentofte – Helnæs

De bosatte sig i Gentofte, men 
havde jo familierelationer til 
Helnæs og i 2003 lejede de 
halvdelen af fodermesterhu-
set som sommerbolig for at 
afprøve om Helnæs også var 
noget, og besluttede derefter 
at prøve at finde et hus her og 
slå sig ned permanent. I 2007 
overtog de Helnæs Byvej 51 
og gik i gang med en gen-
nemgribende renovering, der 
afsluttes i år – forhåbentlig 
– med pålægning af nyt tag 
og udskiftning af vinduerne. 
Det er et aktivt par, der nu 
har slået sig ned på Helnæs. 
Pie er med i en læseklub, der 
mødes én gang om måneden.  
Mandag og onsdag deltager 
hun i kunsthistoriekurser på 
højskolen og torsdag aften er 
det gymnastik på højskolen.  
Derudover løbetræner hun 
tre gange om ugen.  Gerner 
er ivrig cyklist, med i Hel-
næsPostens redaktionsud-
valg også som skribent til 
HP, sekretær og ”distributi-
onschef” i Helnæs Kultur- & 
Musikforening, og her i ef-
teråret blev han valgt til Me-
nighedsrådet og hvervet som 
kirkeværge, der indebærer 
tilsyn med kirken, kirkegår-
den og de ansatte.
HP byder hjertelig velkom-
men.

Kirsten (Pie) og Gerner Bauer                                               Foto: hba
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under malkningen, så er der 
en sliske under rumpen, der 
leder afføringen direkte ned 
i et afløb til gylletanken. 

Malketeknologi kræver  
idealyver

Og så begynder robotten. En 
arm går ud under yveret og 
trykker nænsomt op på den-
ne bløde legemsdel, for at 
stimulere mælkekirtlerne og 
får mælken til at ”løbe til”. 
Samtidig med trykket tjek-
ker robotten yveret og får til-
passet sit styresystem til net-
op 1135. Alle data om 1135 
findes i computeren. Yverets 
størrelse, patternes placering 
i forhold til hinanden og de-
res størrelse o.a. Peter for-
tæller, at avlen i flere år har 
taget hensyn til køernes eg-
nethed til robotmalkning. I 
gamle dage kunne man sag-
tens malke en ko med pat-
ter, der sad helt forkert. Det 
kan man ikke med en robot. 
Peter har måttet skille sig af 
med 2-3 køer, der ikke havde 
idealyveret. Robotbranchen 
har måttet modificere anlæg-
get, idet Jersey-racen er den 
mindste kvægrace i Dan-

mark, og har derfor også de 
mindste patter. 

Ko og robot

Herefter står man forundret 
og ser, at robotarmen selv 
fanger en sugekop, finder 
patterne én for én og vasker 
dem og derefter skifter va-
skekoppen ud med sugekop-
per til selve malkningen. 
1135 er ikke glad ved al den 
teknik. Hun vrider og ven-
der sig og gør det frygteligt 
besværligt for computeren 
at fastholde den koordinat, 
den har udmålt med infra-
røde stråler på yveret, lige 
netop hvor patten er og hvor 
den kan føre sugekoppen op. 
Det går da også galt. Den 
kop, der skulle have siddet 
på (bag/højre) pat bliver sat 
på (for/højre) og robotten 
prøver derefter selv at bytte 
rundt på kopperne, men må 
give op og trække hele syste-
met tilbage, for at begynde 
forfra. Men robotten sparker 
ikke 1135 eller giver hende 
et slag på krydset. Peter ser, 
at robotten giver sig til at 
malke pat (bag/højre) solo. 
Det skyldes, at den ikke er 
tilfreds med ydelsen. Netop 
den pat har kun givet under 
halvdelen af, hvad hver af de 
øvrige har ydet. Og så må 
den på den igen, men kun 
med den. Man kan nemlig se 
på displayet, hvad hver pat 
yder. Forskelle kan være tegn 
på betændelse o. lign. Peter 
fortæller, at anlægget også 
sporer evt. blod og andre 
symptomer på dårligdom og 
omgående dirigeres mælken 

over i et andet rør, der ikke 
går i tanken. Imens er 1138 
blevet færdig i den anden 
robot, uden problemer. Pe-
ter forklarer, at han pt. leder 
sådan en slags specialklasse, 
som han øver robotmalk-
ning med, bl.a. med 1135 
som elev. Og de skal lære 
det. Det skulle gerne kunne 
køre uden hans eller karlen, 
Franks, tilstedeværelse.

laila bliver karl

Efter denne fascinerende 
oplevelse går vi ind til Leila 
i køkkenet, hvor kaffe og 
lune muffins er klar. Da Pe-
ters far, Jens, ikke længere 

havde helbred til at være karl 
på gården, skulle en anden 
ansættes, idet de, foruden 
Frank, der har været der i 8 
år, havde brug for én mere til 
at se efter bedriften og tage 
sig af det lidt lettere arbejde 
med kalvene og lignende. 
Laila og Peter blev enige 
om, at det job kunne Laila 
godt tage sig af og det har 
de ikke fortrudt. Sammen 
med robotanlægget, der stod 
færdig i oktober i år, kan de 
allerede nu fornemme, at de 
har fået en meget stor fleksi-
bilitet i deres liv. Både i det 

Fortsat fra forsiden

tlæs mere på side 6

Koen 1135 skimtes i robotten                                                   Foto: hba
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daglige med bedriften, men 
også når det handler om 
familiens ve og vel. Det er 
rart når Line (9 år) går med 
optræk til influenza, at mor 
er i nærheden. Ferie blev det 
ikke så meget til i sommer, 
idet håndværkerne har ar-
bejdet der i et halvt års tid, 
men det skal blive ander-
ledes for fremtiden, har de 
lovet hinanden. Kalvene og 
ungdyrene er primært  Lai-
las opgave, og de synes den 
beslutning de tog, har været 
en stor succes. 

Bonden på Søgaard

Peter er 17. generation på 
gården. Vi har tidligere skre-
vet om især hans tip-tip-tip-
oldefar, Niels Larsen Han-
sen. Jens, hans far, er også 
blevet portrætteret. Det, der 
har karakteriseret livet på 
Søgård er, at man ikke har 
været nervøs for at prøve 
noget nyt, hvilket også har 
været nødvendigt, hvis man 
vil være med i et erhverv, 
hvor den såkaldte struktur-
tilpasning kræver et meget 
vågent øje og evnen til at 
tage de rigtige beslutninger. 
Da Peter og Laila overtog 
gården over i 1991 var der 
18 køer + ungdyr og tyre. I 
dag er der i alt 141 + ungdyr 
og kalve. Og det passer lige 
med robotternes kapacitet, 
idet de hver kan klare ca. 70 
stykker kvæg pr. dag. Peter 
har været så forudseende at 
gøre plads til en tredje ro-
bot. De kan lade sig malke 
både to og tre gange dagligt. 
Det bestemmer koen selv og 
dermed øges dyrevelfærden. 
Forskning har vist, at de se-
neste års fremgang i ydelse 
bl.a. skyldes miljøet, dvs. 
løsdrift, fodring, pasning 
og selvbestemmelse over 
malkningen. Og bondens 
stilling er tilsvarende skiftet 
fra at skulle drive rundt med 
køerne efter uret til at være 
servicemedarbejder for sine 
dyr. Blot de har det godt og 
alt fungerer, så har han tid 
til at sidde på sit kontor og 

indtaste data og studere ud-
skrifter og modtage bereg-
ninger over dækningsbidrag 
og udbytter, foderblandin-
gers optimale sammensæt-
ning osv. osv. I det stykke 
ligner den nuværende bonde 
på Søgård fortidens, der også 
var kendt for at have styr på 
tallene. Men dengang var 
det som pioner. I dag er det 
en betingelse for at drive et 
moderne landbrug. 

Udbyttet 

Peter er ikke meget for at 
tale om økonomi, hvilket 
betyder, at han i det mindste 
ikke klager, som det er my-
ten, at landmænd altid gør. 
De seneste 10 – 15 år er Sø-
gård udvidet fra 50 ha jord 
til 90 ha plus 42 ha i for-
pagtning og dertil kommer 
så 74 ha græsningsarealer 
på Maden. Og alligevel, si-
ger Peter, er Søgård mindre 
end det gns. kvægbrug på 
Fyn, som er på 152, 3 stk. 
kreaturer mod Peters 141. 
Antager vi at køerne giver 
20 kg mælk i døgnet eller i 
gns. 7.800 kg om året, be-
tyder det, at tankbilen kø-
rer fra Søgård med 2.8 tons 
mælk om dagen eller ca. 1.1 
mill. kg om året. Det er tan-
kevækkende, at for 30 år si-
den var ydelsen kun 55 % af 
nutidens. Og da antal køer 
er det halve, 656.000, mod 
1.2 mill i 1975, produceres 
der altså lige så meget mælk 

som dengang. En fantastisk 
produktivitetsstigning. 

Koen som model

Vi taler om højskolens betyd-
ning for Helnæs og kommer 
dermed også ind på køernes 
betydning for højskoleele-
vernes dannelse. Mangen 
ikke-landboer har ofte med-
delt Kamma på kontoret, at 
det er synd, at bondemanden 
ikke får malket sine køer, 
idet yveret er så spændt. Nu 
kan der blot henvises til, at 
det er de selv ude om. De 
kan blot gå ind og malke sig 
selv. Hvilken højskoleelev 
har ikke skullet præstere et 
billede af en ko. Og her er 
der modeller nok. Eleverne 
sidder på række på foder-
gangen i den åbne stald og 
køerne synes øjensynligt det 
er spændende at glo tilbage, 
medens de tygger drøv. Ja, 
en meget populær udstilling 
med den kendte ko – maler 
Gunner K. Hansen, har væ-
ret vist i Præstegården. Sko-
leklasser kommer og får et 
indblik i hvor mælken kom-
mer fra. Jo, besætningen på 
Søgård har en både kulturel 
og en pædagogisk betyd-
ning. Det er noget Laila og 
Peter lægger vægt på, at så-
dan skal det være.

Fremtiden

Peter tog studentereksamen 
fra Vestfyns Gymnasium i 
1983 og vidste ikke om han 

havde lyst til landbruget. På 
den anden side var han også 
læsetræt. Efter værnepligt, 
8 måneder i Australien på 
en farm og landbrugsskole, 
var løbet kørt. Men hvad 
med næste generation? Hen-
rik (18 år) går også på gym-
nasiet og har endnu ikke 
vist den store interesse for 
landbruget, om Line eller 
Maria (15) har ønsker eller 
muligheder for det, er svært 
at vide. Laila og Peter ved 
så ikke, om de bliver de sid-
ste på gården. Siden 1965, 
hvor der i DK var 135.000 
mælkeproducenter med ca. 
gns. 10 køer, er antallet af 
mælkeproducenter mere 
end halveret hvert tiende 
år. I 2007 var der ca. 5.000 
bedrifter med mælkekvoter. 
Peter forudser, at fremti-
dens landbrug er så store, at 
ejerskabet er store kapital-
sammenslutninger eller ak-
tieselskaber, som erstatning 
for det selveje, der har været 
grundpillen i landbruget de 
seneste 150 år. Dvs. han vil 
sandsynligvis, sammen med 
de nuværende landmænd på 
Helnæs, være de sidste, der 
ejer og driver deres egne 
bedrifter. Med denne fjerde 
beretning om Bonden på Sø-
gård har vi måske tegnet en 
cirkel, der starter der, hvor 
Niels Larsen Hansen frikø-
ber fæstegården, Søgård, 
fra Frederiksgave, oprinde-
ligt ejet af personlig inter-
national-handelshus-kapital 
og slutter et sted med ano-
nym, måske international, 
kapital. Det kunne så være 
ekstra interessant om ho-
vedkontoret for ”Helnaes 
Farming, Inc.” (A/S Helnæs 
Landbrug) atter blev opslået 
på Hagenskov. Eller om løs-
ningen bliver en helt anden. 
Det kan kun tiden vise.

Kilder: 
Se HP 2. årg. nr. 2, 2. årg. 
nr. 12 og 3. årg. nr. 2
www.kvaeg.dk/maelkog 
www.kvaeg.dk/maelk/malk
ning 
www.landscentret.dk under 
kvæg ”Tal om kvæg”

Fortsat fra side 5

Laila og Peter M. Hansen  Foto: hba
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MARLENE LARSEN EBBERUP

Ebberupvej
Tlf. 64 74 11 82

Ugens buket
torsdag og fredag 
kr. 65,-

POSTBUTIK
Åben mandag til fredag
kl. 8.00-17.00

HåndKøBSUdSalg 
fra Assens Apotek

Varetur til Helnæs
HVER TORSdag
du ringer – Kaj bringer!

Flot udstilling hos Helnæs 
Kunst og Håndværk med 
julepræg

KUnST
Af Gerner Bauer 

”Vi har arbejdet intenst og 
alligevel fået tid til at hygge 
os i arbejdet op til denne 
udstilling” bød Munnie de 
mange ferniseringsgæster 
velkommen med. Vore to 
velkendte Helnæsboere og 

kunsterkolleger Lis Peter-
sen og Marian Rune har 
formået, at skabe en flot 
udstilling med vægt på de 
moderne ikoner, som for 
mange nok har en gammel 
og katolsk klang, men som 
nu er kunstnerens måde at 
udtrykke sig på indenfor 
mange temaer. På udstillin-
gen er der såvel den religiøse 
tilgang som den mere lokale 
med Helnæs som tema. At 
lave ikoner kræver at kunst-

neren kan tænke abstrakt og 
symbolsk og det har begge 
kunstnere formået i de helt 
små udgaver af ikonerne. 
På udstillingen har Mun-
nie nogle nye arbejder med, 
som klart viser den rivende 
udvikling hun er inde i. Med 
tre helt nye naturabstraktio-
ner med vedhængte digte er 
hun gået nye veje og har 
taget udgangspunkt i den 
natur der ligger” ligger lige 
uden for gadedøren.” 

Dampene marker
sort muld

puster blidt
fnuglette skyer

af mikroskopiske  
vanddråber

opad
sløret hæves
refleksioner

gyldne farver
fra jordens indre

Et meget smukt digt som dan-
ner udgangspunktet for at male 
det tilhørende maleri. I sin bog 
Englehud udtrykker Marina 
Pagh det således” Det tilsyne-
ladende lette kræver mod. Og 
vedholdenhed. Et strejf af lys 
mødes af fortættet jord, der 
i sig bærer tyngde og histo-
rie…”. Og på samme måde har 
Munnie i sine malerier givet 
sit bud på naturens helt unikke 
oplevelser på Helnæs.
Og så er der rigtig gode tilbud 
på juleting helt frem til og med 
Jul på Helnæs søndag den 14. 
december.

Moderne ikoner på Helnæs
Kunstudstilling med Lis Pedersen og Marian Rune  Foto: gb
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Seriøs rådgivning
– altid med et smil...

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

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

Erik Hansen træder ud af 
rådet efter seksten års virke – 
de sidste to som kirkeværge

PORTRæT
Af Gerner Bauer 

Samtalen med Erik Hansen 
foregår et par dage før han 
officielt træder ud af menig-
hedsrådet den første søndag 
i advent, 30. november. Vi 
møder en smilende og af-
slappet Erik Hansen i køk-

kenet på gården, hvor han og 
hans kone Kamma har haft 
deres hjem i mange år. Erik 
som landmand og buschaf-
før og Kamma som politiker 
i 21 år i kommunalbestyrel-
sen for Venstre.

De 16 år i menighedsrådet

Vi spurgte hvilken betyd-
ning arbejdet i menighedsrå-
det havde haft og fik svaret” 
Det har været interessant at 
være med i arbejdet omkring 

kirken og specielt de sidste 
par år som kirkeværge med 
ansvaret for bygningerne og 
kirkegården har været spæn-
dende” smiler Erik Hansen 
og tilføjer ” der er jo andre, 
der tager sig af det rent prak-
tiske arbejde f.eks. graveren 
og de håndværkere, som vi 
arbejder sammen med.”

”I min tid i menighedsrådet 
har vi fået lagt nyt tag på kir-
ken, installeret automatisk 
klokkeringning og indviet 
en ny afdeling på kirkegår-
den med urnegravsteder med 
mere plads omkring end den 
eksisterende urnegravplads 
– så noget sker der da af nye 
ting. Sidste år fik vi også 
åbnet for udsigten fra om-
rådet omkring kirken ved at 
få syrenhækken klippet ned 
og sikke en udsigt, der nu er. 
Jeg er sikker på at det glæder 
mange” siger Erik Hansen og 
fortsætter ” som kirkeværge 
skal man betragte kirkebyg-
ningen som sit eget hus og få 
det sat i den stand der aftales 
med den tilknyttede byg-
ningssagkyndige og så se ef-
ter at det bliver gjort. Når der 
først er sat system i protokol-
lerne og de mange papirer, 
så er jobbet som kirkeværge 
dejligt i den forstand, at man 
kan glæde sig over at tingene 
fremstår pæne og ordentlige 
såvel i det daglige som når 
der sker noget i kirken” 

Udviklingen på Helnæs

De mange år i menighedsrå-
det og et langt liv herude må 
have givet Erik Hansen et 

godt syn på hvem vi egentlig 
er – vi som er kommet til og 
nu bor på Helnæs.

Erik Hansen havde efter at 
have fået konstateret slid-
gigt en periode på 12 år som 
chauffør på Helnæsbussen 
“Ja, jeg tog ned til Bachs 
søn, Poul, og foreslog ham, 
at jeg kunne afløse ham på 
de lange dage og fik jobbet. 
Først som afløser og siden 
som fast chauffør og det var 
en dejlig tid, hvor der var tid 
til at stoppe op ved vejsiden 
og lade passagerne købe 
jordbær eller stoppe op for at 
tage et brev med til byen” og 
fortsætter han ” nu har Kalle 
taget over og fortsætter den 
hyggelige stemning på ru-
ten”

”Helnæs ændrede sig i 
90’erne og det nogen fryg-
tede dengang – nemlig at 
Helnæs skulle ende som et 
samfund med gamle menne-
sker gik heldigvis ikke i op-
fyldelse. Der er flyttet rigtig 
mange herud med børn og 
mange, som er aktive og jeg 
hører ofte, når jeg taler med 
tilflytterne, at de er rigtig 
glade for at leve her – de får 
blæst dagens problemer væk 
på turen over Langøre og 
derfor er jeg tryg ved frem-
tiden. Der er mange, der vil 
og kan tage over og sørge 
for, at vi stadig har det godt 
herude” slutter han.

Seksten interessante 
år i menighedsrådet

Fhv. kirkeværge Erik Hansen  Foto: hba
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Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

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

MuRERfiRMa gunnaR PEDERsEn

HanS PEdERSEn
snaVEn 11 · 5631 EBBERuP

TlF. 64 74 11 99 · MOBIl 20 74 16 99

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

Udlejes med fører: 
teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Bobcat · Rendegraver

Aut. 
kloakmester

Forsamlingshuset på 
sporet igen

Efter en pause i renoveringen 
af bygningen sættes arbejdet 
i gang i januar 2009. general
forsamlingen gav ingen 
overraskelser. god økonomi 
og genvalg.

FORSaMlIngSHUSET
Af Gerner Bauer 

På en råkold og blæsende 
novemberaften havde 35 
medlemmer valgt at del-
tage i Forsamlingshusets 
generalforsamling den 18. 
november. Som formanden 
Janus Storm indledte med at 
sige ”Det har været et stille 
år – måske for stille vil no-
gen mene” og det blev da 
også en aften med en del 
spørgsmål til bestyrelsen 
om det mere fremadrettede 
– renoveringen der gik i stå, 
fornyelse omkring afholdel-
sen af høstfesten som måtte 
aflyses i år for første gang 
og til at få flere unge med i 
arbejdet.

Formandens beretning

Det som formanden be-
nævnte som det stille år har 
været præget af den ydre 
renovering som blev færdig-
gjort i foråret med nyt tag og 
skorsten. I samme periode 
kom der et svar fra Fonden 

RealDania, som ville drøfte 
og sponsorere en helt ny til-
bygning med toilet og køk-
ken som erstatning for den 
eksisterende. Efter en del 
møder og planer på skitse-
plan har fonden alligevel 
ikke ønsket at bidrage til 
den ellers planlagte løsning. 
Bestyrelsen satte i denne pe-
riode renoveringsarbejdet på 
stand by og arbejdet vil her-
efter først blive færdiggjort 
i januar/februar 2009, hvor 
der isættes nye vinduer, ho-
veddøren flyttes til midt på 
facaden og der etableres en 
ny trappe til 1. sal. Forman-
den kom ind på den aflyste 
høstfest og efterlyste ideer 
til at forny denne tradition så 
der næste år kunne gennem-
føres en fornyet høstfest. 
Dagsordenen blev hurtigt 
gennemgået. Kasserer Peter 
Møller kunne oplyse, at der 
er 95 husstande som aktio-
nærer, at huset havde været 
lejet ud 20 gange i år og at 
udgifterne desværre havde 
vist en lille stigning primært 
til renovation og forsikrin-
ger. Alle valg var genvalg 
og dirigenten Jens Zimmer 

tlæs mere på side 6

Forsamlingshusets bestyrelse  Foto: hba
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mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

Vi hjælper dem til rette med alt

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

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

Salg af gravsten fra egen udstilling 
Brydes alle 1 · 5610 assens

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

kunne afslutningsvis give 
ordet til Kirsten Rasmussen 
som gav en lidt grundigere 
gennemgang af renoverings-
sagen.

Renoveringen på sporet igen

Kirsten Rasmussen nævnte, 
at der er søgt midler i 14 sto-
re fonde og at dette arbejde 
som tidligere annonceret 
havde givet en stor donation 
fra A.P. Møller og hustru 
Chastine Mc. Kinsey Møl-
lers fond til almene formål. 
Efter den igangværende 
byggesags afslutning er der 
nye muligheder for at søge 
i fonde med mindre dona-
tioner f.eks. til indvendige 
tiltag som bedre akustik og 
sceneforhold i øvrigt. Af-
brydelsen i renoveringen 
og det afbrudte samarbejde 
med RealDania blev grun-
digt gennemgået og der var 
stor ros til tømrerfirmaet 
Henning Hansen for deres 
imødekommenhed i denne 
forbindelse. ”Nu er vi på 
sporet igen efter dette stop 
og den 19. januar næste år 
går arbejdet i gang igen og 
forventes afsluttet ved ud-
gangen af februar måned” 
pointerede hun. Det vil sige 
at forsamlingshuset er luk-
ket i denne periode men er 
færdigt til dilletantforestil-
lingen den 7. marts.
Forslag fra deltagerne om 
bedre høreforhold f.eks. 
højtalere eller teleslynge, 
lærred og projektor samt 

nye lamper blev noteret. Fra 
bestyrelsen blev det meget 
rammende udtrykt”. Alt det-
te kommer før varmt vand 
og nye møbler” så det bliver 
spændende for de optræden-
de dilletanter og tilskuerne 
den 7. marts næste år og op-
leve et nyrenoveret hus også 
indvendigt.

Kaffe og banko

Efter den gode tradition med 
kaffe og Annelises hjem-
mebagte kringle gik en stor 
del af de fremmødte i gang 
med bankospillet – i år med 
præmier skjult i flotte ind-
pakninger og naturligvis 
også ænder. Igen i år med 
enkelte storvindere. Sidste 
år var det Lindhovedvej der 
løb med hovedparten og i år 
tog enkelte familier fra Hel-
næs Byvej sin part af gevin-
sterne. Sådan skifter det år 
for år og det er jo noget af 
charmen ved at spille banko. 
Hjemme igen med en pakke 
kattetunger som sidegevinst 
vil HelnæsPostens udsendte 
glæde sig til at se og indvie 
det nye forsamlingshus til 
næste år.

Fortsat fra side 9

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

aFdElIngEn I aSSEnS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TlF. 64 71 24 12

Forsamlingshuset under renovering – tidligere  Foto: hba
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Vi møder en veloplagt for-
mand for vandværket, gård-
ejer Thomas Rasmussen til 
en uddybende snak om vand-
værket og vandets betydning 
for os alle på Helnæs. Det er 
sidst på eftermiddagen og vi 
har aftalt at sætte en times 
tid af til at få vendt alle sider 
af vandværkets dagligdag og 
nuværende status. Ligesom 
energi- og varmeforsyningen 
er vandforsyningen livsnød-
vendig for alle mennesker i 
et moderne samfund og her 
er vi rigtigt godt stillet med 
vores lokale vandværk, næv-
ner formanden på vej til vo-
res samtale.

Status lige nu

”Vi har et særdeles velfunge-
rende vandværk her på Hel-
næs med godt og rent vand 
som overholder alle måle-
standards. Bygningerne er 
gode og det tekniske funge-
rer optimalt. Der er ikke så 
meget at komme efter” siger 
Thomas Rasmussen og fort-
sætter ” det helt konkrete vi 
arbejder med lige nu, er de 
såkaldte beredskabsplaner, 
som skal beskrive hvad og 
hvordan vi skal agere i en 
akut situation. Det er Van-
drådet i kommunen der har 
sat arbejdet i gang og ud-
over hvad vi skal gøre rent 
teknisk, skal planen også 
indeholde på hvilken måde 
vi skal kommunikere til vore 
brugere i akutte situationer 
f.eks. ved forurening af drik-
kevandet”

HelnæsPostens udsendte fik 
ved en grundig gennemgang 
af vandværkets bygning incl. 
pumper og tanke et solidt 
indtryk af et meget velple-
jet og ordentligt maskinrum 
med en renlighed der er fuldt 
på højde med vor egen dag-
ligstue derhjemme. I det før-
ste vandværks bygning var 
forholdene noget helt andet, 
hvor man kunne fornemme 
flere muligheder for at for-
urening og lignende dårlig-
domme kunne florere.

Vandværkets start

På et møde den 18.novem-
ber 1963 forelagde den på 
dengang foretrukne vand-
værksarkitekt Erik Meyer 
et projekt med en anlægs-
sum på kr. 400.000,- til at få 
etableret et vandværk på en 
grund, som skulle købes af 
Mosegård og beliggende tæt 
ved Mejeriet i det såkaldte 
andelssving på Ryet. Helnæs 
Kommune blev bedt om at 
kautionere for lånet og i for-
året 1964 kunne vandværket 
åbnes. Lars Bang blev den 
første formand og med Tho-
mas Rasmussen har der været 
8-9 formænd i vandværkets 
45 årige historie. Før den tid 
havde den enkelte ejendom 
sin egen brønd og det var 
først med etableringen af 
vandværket at forsyningen 
blev sikret og vandkvalite-
ten undersøgt løbende. ”Der 
bruges i øjeblikket min-
dre vand end tidligere bl.a. 
fordi der er færre landbrug, 

men også fordi de alminde-
lige forbrugere er blevet op-
mærksomme på at spare på 
vandet – selvom der er vand 
nok” siger Thomas Rasmus-
sen ”. I øjeblikket bruges der 
ca. 45.000 m3 vand og vores 
tilladelse er på 60.000 m3 så 
vi holder os pænt indenfor 
rammerne”

Vandkvaliteten

Kommunen kontrollerer 
over ordnet en gang pr. år 
og foretager derudover må-
linger 3 til 4 gange om året 
på boringer, på værket og 
på nettet. Der er altså rigtig 
god styring på vandkvali-
teten. Vandet indeholder en 
del kalk, mangan og okker, 
men alt sammen indenfor de 
grænser, der er fastlagt. Det 
er derfor en god ide at bruge 
afkalkningstabletter for at 
sikre at f.eks. opvaske- og 
vaskemaskiner ikke kalker 
til.
I øjeblikket er der 3 borin-
ger – en bag vandværket og 
en bag mejeriet og endelig 
en ret ny på Strandbakken 
med en dybde på ca. 50 me-
ter mod normalt 5-6 meter. 
Grundvandet står forholds-
vist højt og det er derfor 
sjælden, at der forekommer 
restriktioner i brugen af vand 
på Helnæs.” Havevanding er 
i orden men en ret dyr måde 
at vande på” siger formanden 
med et glimt i øjet. Vandets 
vej gennem vandværket og 
ud til brugerne går fra borin-
gerne til en fortank, hvor der 

pumpes luft op gennem van-
det for at tage metangassen 
ud. Denne udluftning sker 
bag bygningen og der kan 
derfor lugte ind i mellem. 
Efter denne første rensning 
skal vandet gennem tre filtre 
– for, mellem og slutfiltre for 
at ende i en renvandsbehol-
der, hvorfra det pumpes ud 
til os brugere på nettet. Det 
hele sikret i store og pinligt 
rene beholdere i vandværks-
bygningen på Ryet.

gode råd

Thomas Rasmussen vil ger-
ne bede os brugere om at 
følge vandforbruget nøjere 
end vi måske gør i dag bl.a. 
for at sikre, at f.eks. en utæt 
ledning i et gulv eller i en 
udbygning står og siver og 
derved bruger vand unødigt. 
” Aflæs din måler f.eks. en 
gang om måneden og sam-
menlign med forbruget sidste 
år. Er der store forskelle skal 
du reagere og kontakte vand-
værket” siger formanden og 
fortsætter ” og vær opmærk-
som på at nogen steder er 
installationerne fra 70’erne 
og af en lidt ringe kvalitet 
og her ser vi nu mange brud 
f. eks. i sommerlandet.” En 
lille forbrugeroplysning: Det 
koster kr. 10.000,- at blive 
tilsluttet vandforsyningen og 
så skal den nye bruger også 
selv sørge for stikledninger 
og brønd. Herefter overtager 
vandværket vedligeholdelse 
helt ind til måleren.

Helnæs 
Vandværk
I vor rundtur til andelsforetagender på Helnæs har vi besøgt 
Helnæs Vandværk. En væsentlig og nødvendig del i vores 
hverdag.

anDElSBEVægElSEn PÅ HElnæS
Af Gerner Bauer     Fmd. Thomas Rasmussen i vandværket  Foto: gb
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Så dramatisk blev det udtrykt, 
da assens Kommune havde 
indbudt til Orienterings og 
dialogmøde om nationalpark i 
Det sydfynske Øhav i Hel
næs forsamlingshus den 11. 
november 2008.

naTUR Og KUlTURaRV
Af Poul Dreisler 

Under debatten sagde en del-
tager, at hans profeti nu var 
gået i opfyldelse. ”Hvor man-
ge gange har jeg ikke stået 
her, på dette sted, og advaret 
mod, at ulven kommer. Og 
nu er den kommet”. Nu var 
truslen fra udefra kommende 
farer blevet en realitet.

Fuldt hus

Forsamlingshuset var ved 
mødets begyndelse fyldt til 
sidste plads, mere end 100 
borgere var mødt frem. Især 
Helnæs-borgere, men også 
folk udefra. En del politikere 
med borgmesteren i spidsen 
og folk med interesser langs 
Helnæsbugten ”oppe på lan-
det”.  Det var et vigtigt møde, 
bl.a. fordi det havde et per-
spektiv, der omfattede de fire 
sydfynske ø-kommuners øn-
ske om at gøre ø - havet til en 
nationalpark i lighed med de 
fem, der allerede er planlagt 
og hvoraf én netop er åbnet i 
Thy. Assens kommune er in-
viteret med, idet man mente, 
at Helnæs og Helnæs – bug-
ten kunne betragtes som en 
del af det sydfynske ø - hav.

Invitationen og hensigten

En af de afgørende præmis-
ser for at erklære et område 
for nationalpark er, at det kun 
kan ske efter en langvarig og 
indgående undersøgelses- og 
borgerinddragelsesproces. 
Frivillighed er et nøgleord i 
henseende til såvel erhvervs- 
og private interesser. Kom-
munen havde i sit oplæg til 
mødet skrevet, at der i de fire 
andre kommuner ” i løbet af 

de næste knap to år vil blive 
gennemført en større bor-
gerinddragelsesproces, som 
skal vise om der er den nød-
vendige lokale opbakning”. 
Assens kommune ville først 
”gennem en dialog med bor-
gerne og en mere detaljeret 
beskrivelse og vurdering af 
projektets omfang, indhold 
og forventet effekt” træffe en 
beslutning. Derfor mødet og 
udviklingsudvalget, som var 
vært, forventede ”en spæn-
dende og konstruktiv aften”.

Den forkerte node

Rico Boye Jensen, der er 
sekretariatschef for de fire 
kommuners fælles kontor, 
Naturturisme I/S, indledte sin 
orientering med at fortælle, at 
ikke alene boede han i Assens 
kommune, men han havde 
endda overvejet at slå sig ned 
på Helnæs, hvilket et familie-
råd dog havde afværget. Hans 
gennemgang af hele grundla-
get for begrebet nationalpark 
og hvad det indebar, jf. de ti 
målsætninger, er velkendt for 
HelnæsPostens læsere, idet vi 
i to artikler har gennemgået 
de væsentligste elementer, 
bl.a. på baggrund af en rap-
port, der har kunnet læses af 
enhver forud for mødet. Jo 
længere Rico Boye Jensen 
kom i sit indlæg og jo mere 
han udmalede de forventede 
glæder og gevinster, en na-
tionalpark kunne medføre, 
jo længere ud på planken gik 
han. Det var som om, han 
havde fået den forkerte node 
med til den sang, der skulle 
synges sammen. 

nationalparken som  
økonomisk dynamo

Synd var det, at han ikke på 
forhånd havde fået en vejled-
ning i stemningen på stedet, 
når f.eks. ordet turist næv-
nes. At sige turist i Helnæs 
Forsamlingshus er værre end 
ś gu i missionshuset. Der var 
ikke ende på de økonomiske 

lyksaligheder, turister kunne 
bringe. Den arme Rico havde 
mange analyser, argumen-
ter, tal og kurver. Elegante 
modeller, der alle viste, at en 
nationalpark ville være svaret 
på tabet af sukkerroerne på 
denne egn – og mere til. Hvad 
han ikke vidste, var, at hans 
tale var ”spildte Guds ord på 
Balle – Lars”. Dvs. han var i 
en situation, ”hvor velment 
lærdom eller kloge råd igno-
reres”. Værre endnu, de blev 
senere direkte betvivlet, lat-
terliggjorte og afvist. Alt det-
te vidste han dog ikke noget 
om – før efter kaffen. 

Efter kaffen

En kop kaffe og Annelises 
herlige kringle og en højlydt 
samtale mellem de mange 
mennesker gjorde det svært 
for dirigenten, udviklingsud-
valgets formand, at få anden 
halvleg fløjtet i gang. Øvel-
sen mindede ham om ”at få 
ørenlyd, når han var til fest i 
hans kones familie.” Det var 
så også det sidste morsomme, 
der blev sagt den aften. På 
programmet stod ”Kaffe og 
spørgsmål fra deltagerne”.  
Det blev ikke til meget dia-
log, ordstyreren efterlyste 
spørgsmål og kommentarer 
til oplægget, men deltagerne i 
debatten havde taget stilling. 
Der blev henvist til landsby-
planen, til kitesurfing, til at 
turismen betød en økonomisk 
forarmelse af Sydfyn, mang-
lende tro på, at der kunne ska-
bes harmoni mellem turisme 

og natur, direkte mistro til 
at frivilligheden kunne gen-
nemføres, alles trasken over 
private jorder, uforståenhed 
over formålet med det hele 
og der ville opstå trafikpro-
blemer. En udefra kommende 
deltager forsøgte sig med et 
forslag, hvor han ville bygge 
25 hytter til kajaksejlere og 
score gevinsten på det, dog 
under forudsætning af, at han 
kunne få dispensation for alle 
de bestemmelser, han ville 
komme til at overtræde ved 
et sådant projekt osv. Enkelte 
forsøgte at nærme sig begre-
bet dialog ved at stille spørgs-
mål til oplægget, hvilket 
givetvis stempler spørgeren 
som turistelsker og potentiel 
ishus- og pølsevognsinvestor.

Tiden derefter

Rico Boye Jensen havde ikke 
sin bedste aften. Havde han 
da blot gennemtrumfet sit 
ønske om at købe hus på Hel-
næs, havde han vidst bedre. 
Lokalpressen fra Årup var 
også tilstede og med den ud-
sendtes formodedes nedsatte 
hørelse kom turist flere gange 
til at lyde som terrorist, hvil-
ket han refererer i hans avis. 
Og han erklærer i overskrif-
ten, at forslaget om national-
parken mødte ”begrænset 
begejstring” – en betydelig 
sproglig underdrivelse. I et 
længere læserindlæg i FSt. 
den 21. november, erklærer 
formand og næstformand for 
beboerforeningen på Helnæs, 
at der sådan set ikke er noget 

”Ulven er kommet…”

Indleder Rico Boye Jensen Tilhørere til Nationalparkmødet  Foto: hba
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BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

Juleklip
Forsamlingshuset mangler 
pynt til deres store juletræ 
den 20. december. Måske 
har musene spist den. Den er 
i hvert fald væk. Derfor vil 
bestyrelsen gerne ha´ ny for-
syning. Vi håber mange børn 
og barnlige sjæle vil komme 
i Borgerhuset fredag 
den 5. dec. fra kl. 
15.00, eller når I 
er klar til det og 
hjælpe med at 
lave fine ting 
til træet.

Vi har materialer og modeller 
til guirlander, kurve, hjerter, 
stjerner og engle, hvis I bare 
vil medbringe en saks, der 
må klippe i papir. 
Vi får hjælp af særdeles kom-
petente personer – nemlig 
pædagogerne Birgit Søren-
sen og Elsebeth Holk. Andre 
voksne er også velkomne.
Der bliver sørget for lidt til 
munden. Vi håber, mange vil 
møde op, så vi kan få en hyg-
gelig eftermiddag og en hel 
masse pynt.

Glædelig jul

november måneds 
fødselsdagsbørn 
Emil Bjørn og Paula Runge 
Schnalke har vundet en op-
levelse i Tobaksgården i As-
sens. Find selv ud af, hvad 
der bydes på.

Hvis der er helnæsbørn, der 
har fødselsdag i december 
2008 og januar 2009 og hvis 
de har et billede af sig selv, 
og hvis de er interesseret i at 
komme i HelnæsPosten, så 
hører vi gerne fra jer på tlf. 
64 77 13 76.

Til Helnæsbørn i alle 
aldre!

KORT nYT
Torsdagsklub 
Til orientering om sam-
menkomsterne. Den 30. okt. 
havde vi underholdning af 
Gerner Bauer. Han fortalte 
på sin charmerende måde 
meget spændende om sit liv 
og sit virke. 
Traditionen tro havde vi den 
13. nov. Helle Blume And-
resen til at fortælle for os. 
Hendes foredrag hed: Fortid, 
nutid og fremtid, og det gav 
anledning til en livlig debat 
om verdenssituationen. 
Den 27. nov. fik vi besøg 
af Sten Ågård, en tidligere 
Helnæsdreng. Med ord og 
lysbilleder tog han os med 
på en meget interessant tur 
til Sydamerika. På en må-
neds rundrejse nåede han 
både Brasilien, Paraguay og 
Chile.
Sidste gang inden jul vil 
Morten (Erik Mortensen) 
læse julehistorier, synge og 
hygge sammen med os og 
Ellen giver æbleskiver til 
kaffen.
Alle er velkomne 

ah

i nationalparktanken, der stri-
der imod det, man har skrevet 
i landbyplanen for Helnæs, 
hvorfor man på det grundlag 
ønsker en konstruktiv dialog 
med Assens Kommune om 
emner som trafik, bosætning, 
erhvervsfremme og turisme. 
Man ønsker blot ikke at dia-
logen skal foregå indenfor 
rammerne af nationalpark-
begrebet og hvad deraf føl-
ger. Man ønsker for så vidt 
at drøfte alt det, der omtales 
som tanker for en national-
park, men man ønsker ikke 
indpakningen, Nationalpark. 
Ærgerligt, at man ikke fik 
den dialog i gang den aften i 
forsamlingshuset. 

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

ASSENS

StevnSbo.com
· Aut. kloakmester

· nedbrydning
· Kabelarbejde

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

Tilhørere til Nationalparkmødet  Foto: hba
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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

FOREnIngER

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

go’ fest – go’ 
musik

Søren navntoft
Tlf. 6477 1612

Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Tlf. 6477 1595

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Laila Hansen
Tlf. 6477 1870

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Tlf. 6477 1501

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

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

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

DET SKER I DECEMBER 2008

Gudstjenester
7.  december kl. 17.00
(se nedenfor) 
14. december kl. 9.00 
21. december kl. 11.00 
(Dreslette Kirke)
24. december kl. 14.30
25. december kl. 11.30
26. december kl. 11.00
28 december  kl. 10.30 
(Sønderby Kirke)
1. januar 2009 kl. 17.00
4. januar 2009 kl. 17.00

Juletræsfest 20. december i 
Forsamlingshuset
Afholdes i år på en ny måde. 
Der er arr. for børn kl. 13-16 
og fællesspisning kl. 18.
Vi søger legeonkler og -tan-
ter fra kl. 13-15. Ring til Erik 
Mortensen på 44 35 13 12 / 
25 14 67 56.

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

Julekoncert i 
Helnæs Kirke
Kirkens personale har arran-
geret julekoncert i Helnæs 
Kirke søndag den 7. decem-
ber kl. 17.00. Der vil være 
musikalske indslag fra perso-
nalet og fællessang med ad-
vents- og julesalmer. Alle er 
velkomne. Mød op og syng 
med. Arr. Menighedsrådet.

Menighedsrådsmøde
Det første møde i det nye me-
nighedsråd afholdes torsdag 
den 4. december kl. 19.30 i 
Borgerhuset. 

Ølsmagning for kneitene
Næste møde er onsdag den 
17. december kl. 18.30 (be-
mærk tidspunktet). Der er 
juleafslutning med mad a la 
Annelise og derfor starter vi 
en time tidligere. Tilmelding 
til Jørgen på tlf. 64 77 18 29 
eller Dan på tlf. 64 77 15 01 
eller på darajo@mail.dk 

Dilettant på Helnæs
Den 7. marts 2009 løber årets 
dilettantforestilling af stablen 
i det nyrenoverede forsam-
lingshus. Har du lyst til at være 
med – på eller bag scenen – så 
kontakt Anne Hansen på 6477 
1376 eller Annelise Larsen på 
tlf. 64 77 15 95.

Helnæs Jagtforening
Rævejagt afholdes søndag d. 
18. januar kl. 9.30 fra Bor-
gerhuset.
Generalforsamling afholdes 
tirsdag d. 20. januar 2009 kl. 
19.30 i Borgerhuset.
Peter M. Hansen, formand

Torsdagsklubben
Torsdag den 11. december er 
der juleafslutning i klubben, 
hvor Morten (Erik Morten-
sen) kommer og fortæller 
julehistorier og sørger for at 
sangstemmerne bliver rørt. 
Du kan allerede nu sætte 
kryds i kalenderen torsdag 
den 8. januar 2009, hvor ” De 
Torøhuse spillemænd” er på 
programmet. Kom og syng 
med Viggo.

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

læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

02 BØLGEN
03 Vinskole i Tobaksgaarden
05 POVL DISSING & BENNY 
 ANDERSEN
06 WALL-E
09 THE VISITOR
12 AFENGINN
13 WALL-E
14 Giro 413 Juleshow
26 FRYGTELIG LYKKELIG
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Køb og salg annoncer op ta
ges gratis og skal være re
dak tionen i hænde senest 6 
dage før den første i hver må
ned. Billeder kan medtages i 
et vist omfang.

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

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

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

PERSOnlIgE

DEN GAMLE SMEDIE
Helnæs Byvej 30 

– Salg af juledekorationer.
Der er tændt op i essen i dagens anledning

MEJERIET
Ryet 13

– Masser af julegaveemner i alle prisklasser.
Du kan også besøge vores vinkælder og finde vinen 

til julen. Kl. 16 er der et lille musikalsk indslag.

HELNÆS ANTIK
Bøgeskovvej 9 

– Er du til gammeldags julestemning, 
så besøg os. Her kan du købe ting, 

der skaber atmosfære i et moderne hjem.

QUILTEPIGERNE 
Strandbakken 35 

– Quiltepigerne holder julestue med masser af 
juleting og filtede ting, så der er mulighed for gode 

gaveideer. Åben ml. 10-17.

HELNÆS KUNST OG HÅNDVÆRK
GALLERI & CAFÉ  

Stævnevej 9 
– Juleudstilling, moderne ikoner og collager af 

Lis Petersen og Marian Rune.
Endvidere udstiller Marian Rune sine nyeste grafiske 

billeder og malerier. Al julepynt er minus 50%.
Caféen byder på kaffe, te, tærte samt øl og vand.

NOSTAL(D)GI 
Stævnevej 21

– åben lørdag og søndag kl. 10-17.
Salg af kvalitetstøj i store str.

Filtede uldsko samt halstørklæder og huer.
Unik julepynt også i uld.

HELNÆS MØLLE
På møllen er der bål, café, 

boder og levende håndværk samt salg af juletræer. 
Mellem kl. 13.30 og 15.30 fortæller 

julemanden historier.
Besøg også Ascot Country Living på Helnæs Mølle.

Her kan du købe søde stofdyr og bamser.
Kvalitetslakrids, fantastiske gaveideer 

og trendy julepynt.

HØJSKOLEN PÅ HELNÆS
Helnæs Byvej 30 

– åben ml. 12 og 17.
Højskolen byder velkommen med arbejdende 

keramikværksted og atelier.

FOTOUDSTILLING
Stævnevej 15 

– Medlemmer af MIDTFYNS FOTOKLUB
udstiller egne værker på »Gammelgård«.

Udstillingen har åben søn. den 14. 12. kl. 10-17.
Det vil være muligt at erhverve nogle af de  

udstillede fotos.

HELNÆS KRO
Strandbakken 2

– Søndag åbent kl. 11.30-20.30
Kroen tilbyder juleplatte, æbleskiver og gløgg, 

samt åbent for á la carte. 
Reservér venligst på tlf. 64 77 13 41.

Tag på juletur til Helnæs
søndag den 14. december

Der er åbent alle steder mlm. kl. 12 og 17.00

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. Pris 
500,00 for en weekend. 
Henvendelse til:
Henning Storm
Tlf. 64 77 14 10

Efterlysning af julepynt
Er der nogen på Helnæs, der 
har juletræspynt til overs?  No-
gen, der måske ikke mere selv 
skal ha’ juletræ derhjemme og 
derfor ikke skal bruge det, så 
vil Forsamlingshuset gerne 
overtage det, da husets pynt er 
forsvundet. Hvis der er pynt at 
få, så ring venligst til:
Bente Haines 
Tlf. 60 66 33 41 eller 
Anne Hansen 
Tlf. 64771376, 
så henter vi det gerne.

Normanngran sælges
Kom og fæld dit eget juletræ 
søndag den 14/12 kl. 14-16, 
eller ring og aftal tid.
Frit valg 120,- kr./stk.
Bundklip kan afhentes gratis 
efter aftale.
Henvendelse til:
Asserhøjgård, 
Lindhovedvej 25,
Tlf. 64 77 14 10 / 27 63 32 71

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

Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret 
fra fryser. 
Lammespegepølser sælges 
hele og halve. 
Lammeskind sælges på be-
stilling. 
Mød os 3. søndag i advent på 
Mejeriet og Møllen og den 
24 + 25. januar på Ebberup 
Hus.
Henvendelse til:
Marianne og Jørgen Therp
Tlf. 64 77 16 68 eller
27 20 16 68



”Kære lille Rødhætte, hvor 
er det dejligt at se, at du er 
kommet uskadt gennem den 
grimme, uhyggelige na-
tionalpark med mad til mig. 
Husk nu at knuse tvebak-
kerne ud i den varme mælk 
og mos mine kartofler godt, 

jeg har jo sådan nogle dårli-
ge tænder. Og pas så på, når 
du går tilbage. Ser du én, der 
ligner mig, skal du bare lade 
som ingenting, lad være med 
at tale med den. Så sker der 
ikke spor”.

HELNÆSPOSTEN DECEMBER 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+
Den lille rødhætte og ulven

Tarteletfest den 13. marts
Det er nu besluttet, at der 
atter afholdes tarteletfest 
i Forsamlingshuset. Ko-
mitéen bag arrangementet 
har denne gang lagt be-
givenheden på en fredag. 
Vi forventer atter stor 
opbakning, idet vi siden 
sidst ofte er blevet spurgt, 
om ikke vi laver en tarte-
letfest igen. På grund af 
den store mediedækning 
har vi også hørt fra folk 
langvejs fra. I sommer 
ringede således en mor 
fra Hillerød, der ville købe 
et gavekort til datterens fød-
selsdag, så hun kunne kom-
me med til næste fest. Kon-
ceptet og programmet vil 
blive nogenlunde som sidste 
gang med en foredragshol-
der og en fem retters menu, 
atter kreeret af Annelise og 
underholdning, som vi er på 
vej til at få arrangeret. Vi er 
overbeviste om, at vi igen vil 
se mange til spisning af de 

herlige butterdejsskaller og 
programmet iøvrigt. Vore 
vedtægter i Helnæs Tarte-
letselsskab påbyder os dog 
først at sende invitation ud 
til medlemmerne, dvs. alle 
de, der var med sidste år. I 
næste nummer af HP med-
deles hvornår billetsalget 
starter. 

pd
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Komitéen:  
Bente Haines, Palle Hermansen, Britta Schall Holberg, Otto Arp, Gerner 
Bauer, Poul Dreisler (fmd.) Æresmedlem: Annelise Larsen  

 

TARTELETSANG
TARTELETSANG
TARTELETSANG
TARTELETSANG    
Så manne tarteletter dæ dov æ te i år 
vi katte nå å smave på dem alle 
nå flåt i ra å række, di hejr på boret står så kå vi lejt få fristelserne falde 

å vå vi væer øet hæ da sejr vi vin å øl 
vi vejder bare på a verdi sir værsko å skøl vi mærker i år 

vi tarteletter får 
å nå vi nu ka li dem ska vi bare la stå te 
vi skatte gå omkri å ha beskidt samvittighe   

  
Å nå vi hejr ve boret nu sitter mæ vor ma så vej vi gåt a mai dæ ska svømme 

å få vi ej ska sitte å blive 

dvask å la 
så skøer vi vos å la vini strømme 
å vå vi væer øet hæ da krummer ma si arm vi skatte lae vini stå så bliver dæ jo varm vi mærker i år 

på Helnæs går dar skår i glæjen hvis ma ette sie væer bye ka 
et gåt glas øl å så i dram å så i go bi ma 
  
  
Sej alle dæm vi kæer, som kommen æ her te de plejer ej mæ hoerne å hæje 

i dav så ska vi mor os, hvis ellers a i ve 
derte har vi jo glæjet vås så læje 
å vå vi væer øet hæ æ glaje folk å se 

å komiteen ska ha tak fordet at vi kom mæ vi mærker i år 
vi tarteletter får 
å hvis vi pluslig får lidt smerter i vort mellemgul er det ej tartelettens skyld, men vi æ bleven fuld 

  
(Fremsendt af Ove Jen-sen, Fredericia) 
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