
for debatten. Der har således 
været et godt afstemt grundlag 
for en åben drøftelse af dette 
spørgsmål for borgerne i un-
dersøgelsesområdet.

Det lokale grundlag

En lokal arbejdsgruppe er 
dannet ved en fusion af bebo-
erforeningens bestyrelse og 
borgergruppen samt to bor-
gere. Formanden for beboer-
foreningen, Jens Zimmer, er 

tilkendegive deres holdning. 
En debat forud for afgørelsen 
af om der er bred lokal opbak-
ning nødvendiggør viden om, 
hvad det handler om. Delta-
gerne skal vide, hvad de skal 
bakke op eller gå imod. Der 
har været info-møder om na-
tionalparken, en vogn har væ-
ret her og der er rundsendt en 
avis, ligesom der er oprettet en 
hjemmeside med alt hvad der 
er værd at vide om ideen. Alle 
ideer og bekymringer er no-
teret og offentliggjort til brug 

Nok en gns. alder på 65+. Et 
lærred var hængt op i scene-
åbningen, så PowerPoint pro-
grammet kunne få den rette 
afvikling. Et fyldigt materiale 
var forinden sendt rundt til 
alle husstande, ligesom kopier 
af de viste billeder på lærredet 
var omdelt. 

Grundlaget for debatten

Det har været en af national-
parkprocessens første betin-
gelser, at der skal lægges vægt 
på at folk får mulighed for at 

Debatten om Helnæs befolk-
nings holdning til at blive en 
del af Nationalparken eller ej, 
var nået til et beboermøde i 
forsamlingshuset. Forud var 
gået en massiv påvirkning fra 
flere sider.

NatioNalparkeN
af Poul Dreisler 

60-70 Helnæsboere sad kl. 
halv otte bænket ved kaffe-
bordene i forsamlingshuset. Et 
bredt udsnit, dog flest ældre. 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk
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Udsigt over Skaghorn før 
opgravning
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Kulturlandsbyen  
på vandring
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Vi går imod  
mørkere tider

Find lyspunkterne hos
Helnæs Antik  
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Nationalparken 
– en død sild?



2  HELNÆSPOSTEN    DECEMBER 2009 DECEMBER 2009  HELNÆSPOSTEN 3 

’Semiseriøst’ arrangement 
markerede Helnæs Befolk-
ningsforenings halvårsfød-
selsdag med befolknings-
gryde og medlemsbingo

HalvårS FøDSelSDaG
af Gerner Bauer 

Allerede på vej ned til lokale 
1 i Borgerhuset kunne man 
fornemme og snuse sig til, 
at det ville blive en sanselig 
oplevelse at indtage den nye 
egnsret – Befolkningsgryde. 
Stemningen var sat og bor-
dene blev hurtigt indtaget. 
I sin velkomst fortalte Niels 
Ulrik, at medlemstallet nu 
var 208 og at dette arrange-
ment skulle betragtes som et 
semiseriøst et af slagsen.

egnsretten

De fleste af de 32 fremmødte 
havde lige været rundt om 
gryderne med befolknings-
gryden, inden spisningen gik 
i gang. Retten blev efterføl-
gende fra flere sider beskre-
vet som mystisk, krydret og 
meget velsmagende. Ord som 
meget vel og positivt også kan 
beskrive befolkningsforenin-
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leDerindhold
Nationalparken – en død sild?
Debatten om Helnæs befolknings holdning til at blive en del af Natio-
nalparken eller ej, var nået til et beboermøde i forsamlingshuset. 
Forsiden og side 4

Den nye egnsret gled ned
»Semiseriøst« arrangement markerede Helnæs Befolkningsforenings 
halvårsfødselsdag med befolkningsgryde og medlemsbingo
Side 3

Menighedsrådet har vedtaget sin vision
Efter et målrettet arbejdsseminar har menighedsrådet drøftet og 
besluttet, hvad der skal arbejdes med frem til og med udgangen 
af 2012.
Side 5

regnskabets time i forsamlingshuset
Ombygningen er tilendebragt og generalforsamlingen fik en grun-
dig gennemgang af det afsluttende regnskab. vigtige prioriteringer 
fremover.
Side 6

Hvor meget blæser det i dag?
Alt for megen blæst synes de fleste vel godt kan undværes – men 
måske bliver det nu positivt når det blæser rigtig meget over Helnæs. 
Side 7

kommunen bruger sjældent anvendt paragraf
Der nedlægges et såkaldt § 14 forbud mod, at et helårshus på 
Strandbakken og et på Helnæs Byvej, ændrer status til fritidshus, for 
at sikre bopælspligten. 
Side 8

valget på Helnæs
En moderne gennemført valgkamp gav pote til en kandidat. venstre 
fik godt valg på Helnæs i modsætning til i Assens Kommune som 
helhed og i resten af landet.
Side 9

Bronzealderen gravet frem ved Skaghorn 
Et fund i 2007 af en sten, bearbejdet i bronzealderen til en skålsten, 
har givet yderligere viden om Helnæsboerne på den tid. 
Side 10 og 11

til gudstjeneste i rivierakirken
Et gensyn med vor fhv. nabopræst Carl Bjarkam fra Sønderby.
Side 12

tag på juletur på Helnæs
Side 16

Helnæs er nødlidende
Under debatten om Nationalparken blev denne lederartikels 
forfatter nærmest bedt om, at gentage, hvad han havde skre-
vet vedr. dette spørgsmål på nationalparkens hjemmeside. Det 
skrevne var aftrykt i de papirer, der var omdelt. Standpunktet 
er: ”at man lige så godt kunne definere hele øvelsen som et 
generelt erhvervs- og bosætningsprojekt, der omfatter hele 
området og ikke kun det afgrænsede nationalparkområde. 
Dvs. de fem samarbejdende kommuner har de samme pro-
blemer, hvad angår disse spørgsmål uanset park eller ej. Dvs. 
uanset om Helnæs bliver en del af nationalparken, har Assens 
Kommune en opgave med udvikling af erhverv og bosætning 
på Helnæs og at dette sker under hensyntagen til bevarelse og 
beskyttelse af natur og kulturarv. Og det gælder også for de 
andre kommuner for deres nationalparkområder”. 
Det blev tilføjet, at det kunne være meget nyttigt at indgå i 
den tilrettelagte proces og få noget positivt ud af den, bl.a. 
med den udtalte begrundelse, at Helnæs er nødlidende. Be-
grundelsen er også baseret på en generel vurdering som følge 
af den økonomiske krise. Venstres formand, statsministeren, 
har formuleret 10 nye visioner for at Danmark skal tilbage i 
verdenslandenes top ti. Assens Kommune ligger i bunden af 
kommuner i Danmark mht. indkomst pr. indbygger, uddan-
nelsesniveau og beskæftigelse. På Helnæs står et meget stort 
antal huse og gårde til salg eller er tomme store dele af året 
som feriehuse. Der er mange ressourcer til rådighed i øvrige 
ubrugte bygninger ved nedlagte landbrug. Om en overskuelig 
årrække vil landbrugsproduktionen måske ejes af anonym 
kapital udefra. Vi er en aldrende befolkning herude, hvis gns.
alder er høj. Der tælles deltagere til gudstjenesterne i Helnæs 
Kirke for at få et indtryk af, om den evt. skal lukkes. Kirken 
er den eneste fællesskabsbaserede institution, der er tilbage på 
øen. Andet kunne nævnes. Prøv at slå op på nettet på www.
helnaesposten.dk, årgang 2006 nr. 11 og læs artiklen om 
”Halvøen, der ikke ville dø”. Om dengang den blev tilbudt til 
Hårby kommune, der ikke ville have den, og læs beretningen 
om, hvad forfatteren (Britta Schall Holberg) mener, gjorde 
forskellen. Det handlede dengang om, at stedet blev interes-
sant også for folk udefra. Et sted som tiltrak mennesker med 
overskydende ressourcer som sammen med Helnæsboere gik 
positivt ind i nye tiltag. Nu har vi fået en ny mulighed for at 
drøfte alt dette ved hjælp af Nationalparkforslaget. Det er en 
mulighed, der skal udnyttes.  pd

reDaktioNelt
Med håbet om at 2010 bliver et roligere 

og mere stabilt år ønsker redaktions-
udvalget alle vore læsere, annoncører 

og abonnenter en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår. Vi udkommer igen 

torsdag den 7. januar. 

Hvad man kan lære af 
gamle bøger?
Som præst er det en del af ens 
jobbeskrivelse at man skal læse 
og studere ting som folk til dag-
lig ikke skænker mange tanker. 
Man `higer og søger i gamle 
bøger̀ . F. eks kom jeg forleden 
dag til at læse lidt i kong Chri-
stian III’s kirkeordinans fra 
1537. Og det er vel ikke ligefrem det som man med et moderne 
udtryk kalder for en kioskbasker. Det er nok de færreste bøger fra 
1500 tallet som er det. Men for en præst er sådan en gammel kir-
kelov spændende læsning. Især er det selvfølgelig spændende hvad 
der står om præster. F. eks påbyder kongen at præsterne ikke i de-
res prædikener må hænge folk ud med navns nævnelse. Ligesom 
de heller ikke bare må sige hvad de selv har lyst til fra prædikesto-
len. De skal holde sig til sagen: Genfortælle prædikenteksten og 
forklare og udlægge den med ”klare og velforstandige ord”. Det 
synes man som præst nok især nogle af ens kolleger kunne trænge 
til at blive mindet om. Måske kunne man det også selv. 
En anden ting som kongen understreger, er at en prædiken ikke 
må vare for længe. ”Præsten i købstaden skal ej forlænge sin præ-
diken over en time”, lyder det. Og præsterne ved landsbykirkerne 
må oven i købet nøjes med at prædike en halv time. Hvorfor der 
er denne forskel på land og by nævner kirkeordinansen ikke. Man 
kunne tro, det var fordi folk på landet er lidt hurtigere i opfattelsen 
end byfolk. Men det var nok snarere fordi købstadspræsterne var 
mere lærde og dannede, end os enfoldige landsbypræster.  Vi ved 
f. eks at da Fyns stifts biskop Jacob Madsen engang i 1500 tallet 
var på besøg i Dreslette kirke, der også var Helnæsboernes kirke 
før i tiden, så hørte han en af mine forgængere prædike meget 
enfoldigt. Det var Hr. Simon Hansen, som stammede fra Hader-
slev. Under hans prædiken kunne biskoppen notere at præsten 
talte bredt jysk og havde den dårlig vane at slå begge hænder i 
prædikestolen for at understrege sine ord ”Talte meget enfoldigt” 
og; ”studerer ikke”, skriver biskoppen. Men prædikens længde var 
der ikke noget i vejen med. For så plejer biskoppen at notere det. 
Andetsteds fortæller han om en præst, som: ”prædikede over en 
time, selvom han havde lovet kun at prædike et kvarter.” Og bi-
skoppen bemærker tørt i sine papirer: ”Han skal have et timeglas.” 
Men generelt, kan han fortælle, var folk i 1500-tallet ikke util-
fredse med længden af præsternes prædikener. De ønskede blot at 
gudstjenesten sammenlagt ikke varede mere end 3 timer i alt - om 
sommeren. Om vinteren kunne det være lige meget. 
Det er mærkeligt at tænke på, at der ikke er sket de store ændrin-
ger med gudstjenestens form og indhold siden den gang for små 
500 år siden. Bortset fra at gudstjenesten, på samme måde som li-
vet i øvrigt, foregik i et noget andet tempo end i dag. Vores tålmo-
dighed og evne til at fastholde opmærksomheden er måske også 
blevet tilsvarende mindre i vores travle og rastløse tid. Så skulle vi 
genopfinde langsomheden?

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

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

gen. Så egnsretten passer fint 
til foreningens formål. Ret-
ten var sammensat af ”Søren 
præst”, Bettina Rasmussen 
havde bistået. Det hele gled 
ned, bistået af den obligato-
riske medlemsøl.

Medlemsbingo

Der spilles ikke så meget 
Bingo eller Banko på Helnæs 
mere. Det blev der rådet bod 
på denne aften. Spillet fik en 
ny drejning, ved at alle kun-
ne tage så mange plader man 
ville, og ved at der blev råbt 
et nummer op ad gangen på 
normal vis. Kun de som hav-
de det opråbte nummer på 
en af sine plader, gik videre. 
Så spillene gik hurtigt og de 
sponsorerede flotte præmier 
blev fordelt til de heldige 
vindere. For eksempel god 
vin fra Helnæs Kro, juletræ 
fra Henning Storm og en hel 
gris (af marcipan) fra Mi-
chael Grønlykke og mange 
andre spændende præmier. 
Igen et fint arrangement fra 
Befolkningsforeningen med 
mange fremmødte. Det næste 
initiativ JULELOFTET blev 
afslutningsvis annonceret, 
som et anderledes og over-
raskende krybbespil i for-
bindelse med Jul på Helnæs 
søndag den 13. december. 
Læs mere under Det Sker her 
i bladet. 

 
 PrAktiske ting til dit bArn
 Tøjstempel®, Børnewaders  
 Høreværn til børn m.m.

www.babadut.dk · tlf. 28 43 63 43

Den nye 
egnsret gled 
ned

Glade vindere i medlemsbingo  

Bettina rører i egnsretten
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formand for arbejdsgruppen. 
Han er desuden medlem af 
bestyrelsen for Foreningen af 
Nationalpark -skeptikere, og 
har i den egenskab sendt ma-
teriale rundt med opfordring til 
at melde sig ind i foreningen, 
”hvis du er imod Sydfyn som 
et reservat” og han er medlem 
af alle fire hovedarbejdsgrup-
per i den struktur, der drøfter 
nationalparken i Svendborg. På 
den lokale arbejdsgruppes veg-
ne er ligeledes omdelt et papir, 
om en undersøgelse af holdnin-
gen til nationalparken hos de 
opstillede kandidater til kom-
munevalget, og afsenderen an-
befaler især én af kandidaterne 
som værende den vælgerne bør 
samle sig om. Endelig har man 
allerede den 26. september 
i Fyens Stiftstidende kunnet 
læse i overskriften på et inter-
view med beboerforeningens 
formand, at man skulle holde 
Helnæs udenfor. Der har altså 
fra starten været meddelt en 
klar stillingtagen – længe før 
informations- og debatmødet.

informations- og debatmøde

Formanden gennemgik på 
professionel vis, fair og pæ-
dagogisk hvad nationalparken 
handlede om og hvordan pro-
cessen er tilrettelagt. Delta-
gere i hver af de tre igangsatte 
hovedgrupper berettede om 
deres oplevelser, hvilket gav et 
indtryk af konstruktivt, fordra-
geligt og vanskeligt arbejde, 
som man også selv kunne få 
noget ud af, bl.a. de rapporter, 
der var udarbejdet om mange 
emner. Debatten afspejlede 
den modstand, som hele tiden 
har været udtalt af de, der har 
meddelt sig. Angsten for mistet 
selvbestemmelse var hoved-
indtrykket. Er det ikke noget 
med EU? Ministeren kan gøre 
noget uden at spørge. Hvorfor 

skal vi miste det, vi har haft 
ansvaret og forpligtelsen for i 
mange år? Enkelte indlæg på-
tog sig at pege på, at uanset det 
ene eller andet resultat, kunne 
denne debat vendes til lokal 
fordel, idet man burde kunne 
samles om at tale om de reelle 
udfordringer på kort og lidt 
længere sigt og på den måde 
samles om at være for noget 
og ikke blot imod noget. 

Underskriftindsamling

Et sidste punkt på dagsordnen 
var om der skulle gennemfø-
res en underskriftsindsamling 
i januar, for at demonstrere 
omfanget af den lokale opbak-
ning. Hensigten med denne 
høring, der ellers i planen er 
lagt til oktober og november, 
blev forklaret med henvisning 
til at Helgenæs (nationalpark 
Mols Bjerge) havde meldt ud 
på et tidligt tidspunkt, at man 
ikke ville være med i den lo-
kale park. Ligeledes havde 
man gennemført en sådan un-
derskriftsindsamling på Lan-
geland for at få et område fjer-
net som undersøgelsesområde 
inden man ellers blev taget 
til indtægt for en tilslutning. 
Dette affødte ingen særlig de-
bat. Enkelte anførte, at man da 

havde muligheden for at til-
kendegive sin mindretalshold-
ning og så ellers vente med at 
gennemføre en afstemning til 
okt./nov.

…og så gik man hjem

Efter denne aften med en stort 
set sober debat og med bevidst-
heden om, at alt er afgjort på 
bedste vis, rejser sig alligevel 
en række spørgsmål på vejen 
hjem. Fik vi nu belyst fordele 
og ulemper ved deltagelse i en 
nationalpark i forhold til den 
udvikling, der er lagt op til i 
landsbyplanen for Helnæs? 

Blev der egentligt talt om det? 
Fik vi den inddragelse af lo-
kalbefolkningen, der sikrer en 
åben debat? Den tanke der lå 
nærmest, da man efter mødet 
trådte ud i det karakteristiske 
kulsorte nattemørke, var, at 
det kunne være en fordel for 
alle, hvis der blev skabt en ge-
nerel accept af det ønskelige i 
at få en sag belyst og drøftet 
fra flere sider. Det kunne op-
lyse bedre og kvalificere de-
batten. Det kan nås endnu – og 
kunne være øvelsen værd. Læs 
i øvrigt på nettet om, ideer og 
bekymringer.

www.jonsered.dk
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Fortsat fra forsiden

kort NYt

torsdagsklub 
Vi har igen haft en hyggelig 
og fornøjelig eftermiddag 
med De Torøhuse Spillemænd 
i Torsdagsklubben. Det var 
den 13. 11. 
Den 26. 11. fortalte Ruth 
Buchardi om sit spændende 
liv med de interessante 
arbejdspladser, hun har haft.  
Gennem sit arbejde fik hun 
interesse for kunst, der så kom 
til at fylde meget i hendes 
tilværelse. I nogle år var 
Ruths job at lave udstillinger 

på Brandts. Derigennem 
fik hun kontakt med mange 
kunstnere. Hun fortalte 
levende om kunstmaler Aksel 
Jensen fra Saltofte og sluttede 
med at vise en DVD om hans 
og hans hustru Helgas liv.
Den sidste sammenkomst i år 
er den 10. 12. hvor skuespiller 
Jette Mechlenborg fra Odense 
kommer og læser julehistorier.
Første møde i 2010 er den 7. 
januar, hvor Steen Ågård vil 
vise film fra en rejse i Afrika. 

ah

Tidsplan for undersøgelsesarbejdet

efter et målrettet arbejds-
seminar har menighedsrådet 
drøftet og besluttet, hvad der 
skal arbejdes med frem til og 
med udgangen af 2012.

viSioN
af Gerner Bauer 

Efter de mere praktiske ting 
er kommet på plads i det nye 
menighedsråd, og den dagli-
ge drift i og omkring kirken 
fungerer, er tiden kommet til 
at se lidt længere frem. Hvad 
skal og vil menighedsrådet 
arbejde med og for de næste 
tre et halvt år frem til næste 
valg i slutningen af 2012?
På en af de flotte sensom-
merdage i september mødtes 
menighedsrådets fem med-
lemmer og vor sognepræst 
Anders Lundbeck Rasmus-
sen på Gl. Brydegård med et 
eneste punkt på dagsordenen 
– Menighedsrådets vision.

Hvad er en vision?

Hvad er en vision og hvad 
skal den bruges til? Menig-
hedsrådets vision skal være 
et billede af en fremtidig 
ønsket tilstand eller position 
– et fremtidsbillede eller en 
slags ledestjerne at arbejde 
henimod. Visionen bør for-
muleres bredt, entydigt og 
let forståelig bl.a. for at me-
nighedsrådet efterfølgende 
har mulighed for, at beslutte 
konkrete målsætninger og 
aktiviteter, som fører til op-
fyldelse af den vedtagne visi-
on. Med andre ord – uden en 
vision, kan det være vanske-
ligt, at tage de rigtige beslut-
ninger fremover i det daglige 
arbejde i menighedsrådet.

visionen frem til 2012

Den endelige vision, som 
blev vedtaget på menigheds-
rådsmødet den 7. oktober, ly-
der som følger:
”Menighedsrådet skaber 
gode vilkår for evangeliets 

forkyndelse ved at fastholde 
og udvikle Helnæs Kirke 
som et naturligt, vedkom-
mende og medinddragende 
samlingspunkt for alle.
Menighedsrådet er åbent 
overfor fornyelse i respekt 
for traditionerne”
Denne vision danner frem-
over baggrund for den måde 
menighedsrådet arbejder på 
og på de aktiviteter, der sæt-
tes i gang. I første omgang 
er det ordene ’naturligt, ved-
kommende og medinddra-
gende samlingspunkt’, der 
vil kunne genkendes i de syn-
lige handlinger. Eksempelvis 
annonceres begivenheder nu 
også i HelnæsPosten og der 
sker allerede en større invol-
vering af personer udenfor 
menighedsrådet ved pynt-
ning af kirken ved særlige 
begivenheder. En ny pjece 
om hvad der foregår under 
gudstjenesten og ved dåben 
samt en ny folder om Helnæs 
Kirke er under udvikling. Et 
rigtigt godt eksempel på, at 
den nye vision er begyndt at 
virke, er befolkningsforenin-
gens arrangement den 24. 
oktober, som omtaltes i sid-
ste nummer af HP.
 

Menighedsrådet har 
vedtaget sin vision

Menighedsrådets visionsarbejde 
på Gl. Brydegård

Menighedsrådet 
består af: 
Helle Blume Andresen, 
Marianne Therp, Gerner 
Bauer, Pia Haahr og El-
sebeth Holk samt sogne-
præst Anders Lundbeck 
Rasmussen

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
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alt for megen blæst synes de 
fleste vel godt kan undværes 
– men måske bliver det nu 
positivt når det blæser rigtig 
meget over Helnæs. og det 
kan blive helt nye vinde på 
mange måder.

viNDMølle
af Anders Lyng  

Helnæs Miljø- og Energi-
forening er dannet som et 
resultat af beboermøderne 
i forbindelse med forslag 
til landsbyplanen for Hel-
næs. Foreningen har nu ek-
sisteret i næsten 1 ½ år og 
har som formål at arbejde for 
CO2-neutralitet og energi-
 selvforsyning på Helnæs. 
Desuden at analysere løs-
ninger og opsamle viden 
og information på miljø- og 
energiområdet. Bestyrelsen 
er nu klar til at fremlægge et 
forslag til løsning af det stør-
ste behov for vedvarende og 
bæredygtig energiforsyning: 
Vindmølleproduceret elfor-
syning.

Byrådet har sagt ja

I sidste uge behandlede kom-
munalbestyrelsen energi-
foreningens ansøgning om 
en principbeslutning om 
vindmølle på Helnæs. Plan-
afdelingen havde forberedt 
beslutningen ved at frem-
hæve fordele og ulemper for 
natur, miljø, befolkning etc. 
Afstemningen blev 24 for og 
5 imod. Af kommunens posi-
tive afgørelse fremgår det, at 
en forudsætning for etable-
ring af vindmølle på Helnæs 
er en massiv beboeropbak-
ning og at alle skal have mu-
lighed for at blive medejer af 
vindmøllen. Denne forud-
sætning falder helt i tråd med 
energiforeningens arbejde, 
der jo netop går ud på at være 
til fælles gavn for alle, der 

går ind for beboernes ønske 
om energi-selvforsyning. 

Beslutningen er vores egen

Derfor bliver næste skridt 
at få gennemført en samtale 
og afklaring hos beboere og 
sommerhusejere af fordele og 
ulemper ved denne løsning.  
– Dette vil i første omgang ske 
ved et beboermøde den 14. 
december (se nærmere under 
“-det sker”). På dette møde 
skal der ikke træffes beslut-
ninger, men blot informeres 
om foreningens arbejde, løs-
ningsforslag, mulige etable-
ringsordninger, fremlæggelse 
af løsningsmodeller fra andre 
områder m.v. I den videre 
godkendelsesproces vil kom-
munen gennemføre den egent-
lige høring blandt beboere og 
institutioner på Helnæs. Der er 
rigtig mange forhindringer at 
overvinde inden vi når målet. I 
bedste fald vil det tage ca. 1 år 
før alle lokalplaner, hørings-
runder, VVM-vurderinger etc. 
er tilendebragt. Men vi er jo 
nødt til at tage fat et sted for 
at nå frem til løsningerne.  
– Dødbideri fører ingen steder! 
– Det vigtige er, at det nu er op 
til vor egen beslutning om næ-
ste skridt skal tages hen imod 
en realisering.

vi skal skabe værdier på 
Helnæs

Normalt lejer et vindmøl-
lelaug jorden af en lodsejer. På 
Helnæs vil vi forsøge – som 
det hidtil eneste sted – at jor-
den, hvor møllen skal placeres 
- kan ejes af halvøens beboere. 
Derfor skal den leje, et vind-
møllelaug normalt betaler, 
være til gavn for alle. Som 
økonomisk tilskud til yderli-
gere miljø- og energitiltag og 
som tilskud til folkelige akti-
viteter for alle her på Helnæs i 
forsamlingshus, borgerhus og i 
foreningerne. – Denne løsning 

kræver en forhandling med 
staten, der nu ejer arealet. Hvis 
denne model lykkes skaber vi 
værdier på miljø-, energi- og 
aktivitetsområdet. Det må da 
være optimalt.

placeringen er vigtig

Af mange grunde er place-
ringen af en vindmølle vigtig. 
Hvor er den til mindst ulem-
pe? – Og hvor er placeringen 
mest optimal i forhold til de 
fremherskende vinde? – Der 
er udpeget et område for en 
mulig placering ca. 800 m syd 
for luftmeldetårnet bag halvø-
ens højdedrag. Denne place-
ring er meget lovende og kan 
tage hensyn til rigtig mange 
forhold.

Der vil altid være konflikter

Alle forslag til energiløsninger 
har sine fordele og ulemper. 
Hvor meget vægter man selv-
forsyning og indtjening ved 
elproduktion contra synet af 
møllevinger i horisonten?  Skal 
vi være ansvarlige i forhold til 
reducering af CO2 og får det 
nogen betydning for naturen 
at rejse en vindmølle i denne 
forbindelse? – Er der nogen 
særinteresser, der er så væsent-
lige at det fælles må vige for 
det individuelle? Og, og og… 
Der kan rejses rigtig mange 

begrundelser for og imod. Til 
sidst skal det hele dog ende 
med en afvejning af fordele og 
ulemper, der skal føre os frem 
til et ja eller nej. Ikke at fore-
tage sig noget har også fordele 
og ulemper nu og her. – Men 
der er ingen tvivl om at passi-
vitet på miljø- og energiområ-
det i en overskuelig fremtid vil 
medføre øgede betalinger til 
grønne afgifter samt indgreb i 
vores livsførelse.

invitation til debat

I Miljø- og Energiforeningen 
ser vi derfor frem til en åben 
og fordomsfri drøftelse af 
muligheden for etablering af 
vindmølle på Helnæs. Vi har 
arbejdet som det er blevet os 
pålagt på beboermøderne og 
synes det bliver stadigt mere 
interessant at beskæftige os 
med dette område fordi det er 
så aktuelt for os alle. – Der er 
allerede ret mange husstande, 
der har installeret energifor-
syning, der er CO2-neutrale 
eller er forberedte på vedva-
rende energi som forsyning til 
varmepumpeanlæg. Interes-
sen er tilstede – muligheden 
foreligger – nu er det op til os 
selv. Velkommen til oriente-
ringsmøde i forsamlingshuset 
mandag den 14. december kl. 
19.30.

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

ombygningen er tilendebragt 
og generalforsamlingen fik en 
grundig gennemgang af det 
afsluttende regnskab. vigtige 
prioriteringer fremover.

ForSaMliNGSHUSet
af Gerner Bauer 

På en af de første rigtig kolde 
november aftener blev den 
ordinære generalforsamling 
i Helnæs Forsamlingshus af-
holdt. Et par og tredive med-
lemmer mødte op og fik en god 

debat om det afsluttede ombyg-
ningsprojekt og om hvilke nye 
opgaver, bestyrelsen fremover 
skal kaste sig over.
Der var mange roser til det 
”nye” forsamlingshus. Godt 
håndværk og flotte løsninger 
i forgangen med en ny bred 
trappe til 1. sal og den nye 
belysning gør, at hele huset 
fremtræder mere hyggeligt og 
venligt.

Generalforsamlingen

Formanden Janus Storm gen-

nemgik i sin beretning de faste 
arrangementer, der traditionelt 
foregår i forsamlingshuset. 
Juletræsfesten, hvor der nu er 
en børneafdeling om eftermid-
dagen og fællesspisning for 
de voksne om aftenen. Faste-
lavnsfesten som blev aflyst på 
grund af ombygningen og fug-
leskydningen, som i år havde 
96 spisende gæster og som 
havde fået flere børneaktivite-
ter, hvilket havde bevirket, at 
flere end tidligere havde været 
på pladsen i længere tid.
Og endelig høstfesten, som i 
år havde haft bedre musik og 
derfor havde fået mange af 
huse – og med et fint overskud 
som resultat. Efter en grundig 
gennemgang af regnskabet var 
der genvalg af Susanne Niel-
sen og Annelise Larsen. Som 
nye suppleanter valgtes Hanne 
Ellebæk og Moira Poulsen.

ombygningen i ord og tal

Under eventuelt gennemgik 
kassereren Peter Møller det 
afsluttende byggeregnskab og 
fortalte undervejs om de en-

kelte udgiftspunkter, som i alt 
er løbet op i 1.242.000 kr. Det 
har derfor været nødvendigt, 
at bruge af købmandssummen 
(beløbet fra salget af den tidl. 
Brugsbygning.).
Der kom flere gode ideer til be-
styrelsen om de næste forbed-
ringer f. eks. bedre køkkenfa-
ciliteter og evt. et skab inde i 
salen til porcelæn, projektor og 
lærred og endelig et ønske om 
en talerstol og et cykelstativ. 
Peter Møller kunne nævne, at 
bestyrelsen var i gang med at 
indhente tilbud på nye stole og 
borde, som skal være mere bru-
gervenlige end de nuværende. 
Samtidig er der planer om en 
lille terrasse med overdækning 
udenfor den nye dør mod nord. 
Fra flere sider blev det tilken-
degivet, at mange gerne ville 
støtte op med arbejdskraft, når 
der skal ske nye forbedringer 
eller i forbindelse med de faste 
arrangementer. Aftenen slut-
tede i år med kaffe og kringle 
og uden det traditionelle ban-
kospil.  

Kasserer Peter Møller forklarer regnskabet 

regnskabets time i 
forsamlingshuset

Vindmølle i Jylland

Formand for Helnæs Miljø- og Energiforening, 
Anders Lyng, har fremsendt denne artikel

Hvor meget blæser 
det i dag?
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en moderne gennemført 
valgkamp gav pote til en kan-
didat. venstre fik godt valg 
på Helnæs i modsætning til 
assens kommune som helhed 
og resten af landet.

koMMUNalvalGet
af Gerner Bauer / Poul Dreisler 

En stemmeprocent på 81,3 på 
Helnæs var den højeste i As-
sens Kommune. I Danmark 
stemte færre end 70 % af alle 
stemmeberettigede. Venstre 
fik ligesom SF et rigtigt pænt 
valg på Helnæs og begge 
partier fik en fremgang i for-
hold til sidste kommunalvalg. 
Venstre er absolut det største 
parti med 43 % efterfulgt af 
Socialdemokratiet med 21,2 
%. I borgerhuset, hvor valg-
handlingen fandt sted, var der 
dagen igennem en lind strøm 
af vælgere og optællingen 
efter kl. 20, gik så hurtigt, at 
man kunne læse resultatet på 
kommunens hjemmeside kl. 
20.33. Nogenlunde samme 
procentfordeling gør sig gæl-
dende ved regionsvalget, dog 
var der her flere opstillede 
partier at stemme på f.eks. 
Dansk Rygeparti, som fik 1 
stemme (en ryger?) på Hel-
næs.

valganalyse

Hvordan stemmer Helnæsbo-
erne i forhold til kommunen 
som helhed og til hele Dan-
mark? Er der sket forskyd-
ninger de seneste fire år eller 
falder vi i med tapetet over 
hele landet eller kommunen. 
Ingenlunde. Hvis vi opdeler i 
de to blokke, som præger fol-
ketinget, blå og rød stue, så 

er blå stue på Helnæs den ab-
solut største med 61 % mod 
37 %. På kommunalt plan 
er forholdet 45 % til 54 %, 
dvs. rød stue er størst og som 
bekendt vipper billedet på 
landsplan hele tiden omkring 
50 % i meningsmålingerne.                                                                                               
Blå stue (C, O, V) og især 
Venstre havde et dårligt valg 
i 2005, idet det var første 
valg, man ikke kunne samle 
sig om en lokal kandidat 
(Kamma Hansen stillede 
ikke op), hvilket så kun gav 
ca. 31 % af stemmerne.  

Moderne valgkamp

I år stemte 43 % på Venstre, 
og mere end halvdelen af 
stemmerne tilfaldt kandida-
ten (Erik Klindt Andersen) 
som fik en lokal husstands-
omdelt anbefaling fra for-
manden for ”den lokale ar-
bejdsgruppe vedr. etablering 
af Nationalpark Det sydfyn-
ske Øhav.”  Støtten var ba-
seret på en analyse af hvil-
ken holdning de opstillede 
kandidater havde til nævnte 
park. Og de, der var mod-
standere, blev nævnt i støt-
teerklæringen. Vender vi til-
bage til vælgerbevægelserne 
ligner lokalvalget på Helnæs 
landsbevægelserne i forhold 
til sidste valg dog med to 
undtagelser. Tilbagegang til 
A og B, fordobling til F. Og 
i blå stue er det C, der taber, 
ligesom i kommunen, men 
forskelligt fra landsresulta-
tet, mens O går frem og så 
det usædvanlige, afvigende 
resultat – at V går så meget 
frem, hvor partiet ellers gik 
tilbage på kommunalt og na-
tionalt plan. 

Der nedlægges et såkaldt § 
14 forbud mod, at et helårs-
hus på Strandbakken og på 
Helnæs Byvej, ændrer status 
til fritidshus, for at sikre 
bopælspligten. kommunen 
har taget hensyn til de ønsker 
fra beboerne, der er fremsat 
i forbindelse med udviklings-
planerne tidligere.

lokalplaN
af Gerner Bauer 

Assens Kommune tager nu 
en sjældent anvendt paragraf 
i anvendelse for at sikre, at 
der på Helnæs ikke bliver 
et yderligere pres, for at få 
helårsboliger ændret til fri-
tidshuse. Der er tale om om-
rådet på Strandbakken fra 
campingpladsen og hele ve-
jen ud til skoven og for hele 
Helnæs by.

Sagen i korte træk

Ejerne af Strandbakken 43 
a – Jonna og Poul Jansen - 
søger om lov til at få ændret 
status på deres ejendom, så 
den fremover er fritidshus. 
Kommunen har fået flere lig-
nende henvendelser gennem 
årene og såvel i den tidligere 
Assens Kommune som i den 
nye storkommune, har sva-

ret været ens – man ønsker 
at bevare ejendommene som 
helårsbeboelse. Det er van-
skeligt at få solgt ejendom-
me i det trængte marked lige 
nu som helårsbeboelse, men 
måske lidt nemmere som 
fritidsbolig, siger mange 
eksperter. Ifølge boligregu-
leringslovens §§ 46 og 51 er 
der bestemmelser, der tvin-
ger kommunen til at anven-
de planlovens § 14, hvis man 
vil fastholde boligen som 
helårsbeboelse. Derfor tager 
kommunen nu den mulighed 
i brug, bl.a. for at få et år til 
at udarbejde en lokalplan for 
området og derved undgå en 
”glidebane” så hele Helnæs 
ender som eet stort fritids-
husområde.

Hvad sker der nu?

HelnæsPosten har talt med 
Ann-Mett Rønsholt fra 
kommunens Miljø, Teknik 
og Plan afdeling som siger 
”Det er en sjældent anvendt 
paragraf i Planloven vi an-
vender men hensynet til 
Helnæs fremtid og de klare 
beboerønsker, der fremkom 
tidligere i forbindelse med 
udvikling af landdistrik-
terne, har gjort, at vi har ta-
get denne beslutning. Sagen 

har været gennem Miljø og 
teknikudvalget og derefter 
skal byrådet orienteres. Så 
har vi et år til at udarbejde 
en lokalplan for området, 
som udlægger det til helårs-
beboelse. Der vil, som en 
del af denne proces, være 
en høringsrunde, så kom-
munen kan få et indtryk af, 
hvad lodsejerne mener” Alt-
så klar tale fra kommunen. 
Ifølge Fyens Stiftstidende 
udtrykker ejeren af ejen-
dommen på Strandbakken 
Jonna Jansen forståelse for 
ovenstående synspunkt.

endnu et forbud mod at 
ændre status – nu på Helnæs 
Byvej

Næsten før den første sag 
fra Strandbakken er behand-
let i Assens Kommune, har 
kommunen nedlagt forbud 
mod at ejendommen Helnæs 
Byvej 49 kan ændre status 
til fritidshus. Der er altså 
endnu engang nedlagt et §14 
forbud på Helnæs. Argu-
menterne er de samme som 
ovenfor og der skal derfor 
inden et år udarbejdes en 
lokalplan – nu også for hele 
Helnæs by – fra Møllen og 
hele vejen byen rundt. (Se 
begge områder på kortet) 
Ifølge formanden for Miljø- 
og teknikudvalget Lars Kr. 

Pedersen er der mulighed for 
at lave en samlet lokalplan 
for området, men han åbner 
op for, at der kan udarbejdes 
to, for at kunne efterkomme 
nogles ønsker. Spændende 
bliver det at følge det næste 
års tid.

Julekoncert i Helnæs Kirke 
Søndag den 13. december kl. 17.15

Rita Skov og Bjarne Haahr 
vil sørge for en rigtig 
juleafslutning på Jul 

på Helnæsarrangementet

Der lægges vægt på 
fællessang med 

Bjarne Haahrs egne 
sange og salmer 

samt kendte julesalmer

Varighed ca. 1 time 

Der serveres gløgg og brune 
kager efter koncerten

Fri entre 

Arr. Menighedsrådet

kommunen bruger sjældent 
anvendt paragraf

Oversigtskort 
over planlagte 

lokalplaner

Strandbakken 

Faktaboks:

Planlovens §14: 
Kommunen kan nedlæg-
ge forbud om, at det rets-
ligt eller faktisk etableres 
forhold, som kan hindres 
ved en lokalplan. Forbu-
det kan højst nedlægges 
for et år. Kommunalbe-
styrelsen tinglyser forbu-
det på den pågældende 
ejendom. Tinglysningen 
er uden betydning for for-
budets gyldighed.

Lokalplaner
Lokalplaner fastlægger, 
hvordan et mindre områ-
de skal anvendes samt om 
placering af bebyggelse, 
veje, friarealer m.m. Lo-
kalplanen er grundstenen 
i det danske plansystem 
og er den detaljerede plan 
for et bestemt område.

valget på Helnæs

Valg over Helnæs – kryds på himlen
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skyllet ud i havet ved kystens 
erosion. Vi skal forestille os, 
at kysten har ligget måske 
flere hundrede meter længere 
ude i Lillebælt. Skrænten ved 
kysten virker derfor som en 
profil, et billede af et kig ind 
i en tre tusindårig gammel 
virkelighed, som kan være 
vasket væk, når man kom-
mer der igen, men nu med en 
ny profil og et andet billede. 
Det spændende er, hvad den 
opmærksomme spadserende 
evt. kan finde af fortiden på 
dette sted. (-og husker at an-
melde det fundne).

Hvad er en skålsten?

En skålsten er ikke så sjælden, 
idet der er registreret ca. 1000 
fund i Danmark, heraf 157 
på Fyn. Men selve teknikken 
med at hugge skålformede 
gruber ud på sten rækker 
langt videre. Mikael nævner 
i sin artikel, at der er tale om 
en form for tegnsætning el-
ler tegngivning, der oftest er 
knyttet til bronzealdermen-
neskets religiøse forestillings-
verden. De er altså en slags 
meddelelsesmiddel til gu-
derne. Skålstensuddybningen 
ophører ved overgangen til 
jernalderen ca. 500 år f. Kr., 
men senere kulturer, f.eks. 
vikingerne, mange år efter, 
har brugt de samme sten med 
skåle til at riste deres runer 
på. ”Flere ting – bl.a. skålsten 
indmuret i kirkernes ydermur, 
og gravhøjenes inkorporering 
i kirkegårdsdiger og på selve 
kirkegården – giver os en for-
ståelse af, at man for omkring 
1000 år siden rent faktisk be-

vidst indlemmede fortiden i 
nutiden,” skriver Mikael.

Hvad betyder så disse fund?

Mikael Holdgaard Nielsen 
og hans kolleger har fremsat 
mange teorier og gætterier. 
Der foreligger intet materiale 
fra den tid, der antyder hvad 
meningen med disse skålfor-
mede gruber, udhugget i sten, 
skal gøre godt for. ”Spørgs-
målene er mange og fantasien 
har frit spil. Stenen, hvor den 
stod, betød noget i kraft af 
dens skålgruber. Om det var 
en frugtbarhedens offersten, 
en territoriel grænsemarkør 
mellem beboelsesenheder, 
en gengivelse af kogestens-
gruber fra de rituelle fester, 
eller måske gengivelser af 
det mørke univers’ lysende 
stjernebilleder, ja, det vides 
ikke. At skålsten også kunne 
være en slags kalendere, eller 
opregning af afdøde familie-
medlemmer, er bare få blandt 
mange lødige og langt mere 
underholdende teorier om 
skåltegnenes betydning”. Så 
mange og så vidtrækkende er 
mulighederne. Mikael tør ikke 
lægge sig fast på en bestemt 
tolkning. Den astro-arkæolo-
giske synsvinkel ville tolke 
skålene som en gengivelse af 
et stjernebillede, men Mikael 
vil dog helst se stenens afteg-
ninger i sammenhæng med 
de samtidige helleristninger 
og deres ofte foretrukne mo-
tiv, skibet. Tolkningen knyt-
tes til at netop den tids skibe 
havde en buet køl, som ses på 
Skaghornsstenen. Tolknin-
gen er dog ingenlunde sik-

ker, idet man ikke kan hen-
føre alle skålene til billedet 
af et skib og følgeskibe. Der 
er altså frit slag for enhver til 
at tolke disse afmærkninger i 
stenen. Der er dog visse ram-
mer, hvor indenfor man skal 
sandsynliggøre sine forslag, 
men, som netop nævnt, er der 
mange muligheder.

Hvad er siden sket?

Efter fundet, og nu afdæk-
ningen af området to år efter, 
er der anledning til at tro, at 
der nu tilføjes mere sikker-
hed i fortolkningen og i den 
viden, der hersker om disse 
fænomener. Efter fundet i 
2007, blev Skaghorn-stenen 
flyttet til Odense Bys Mu-
seer, hvor den sammen med 
de andre fund fra Helnæs, 
og fra Fyn i øvrigt, indgår i 
en udstilling i Møntergården, 
der kaldes ”Det skabende 
menneske.” Om udstillingen 
siges: ”Mennesket er ikke en 
passiv tilskuer i naturens ud-

vikling, men har altid været 
et aktivt og kreativt element. 
Når den arkæologiske viden 
skal formidles, er det nærlig-
gende at tage udgangspunkt i 
mennesket som det skabende 
element”. Man kan se meget 
spændende om Odense Bys 
Museer og om Møntergår-
den på nettet, men bedst er 
det nok, at gå ind og se en 
del af Helnæs fortid på Møn-
tergården. Mikael Holdgaard 
Nielsen forsikrer som afslut-
ning på sin artikel: ”Den nye 
udstilling er bestemt et besøg 
værd”.

(1) Nielsen. Mikael Holdgaard: 
Skaghorn – stenen – en skålsten 
fra Bronzealderen, Fynske fortæl-
linger, Odense Bys Museer, 2008
(2) Fyns Stiftstidende, 31.01. 2007: 
Dorthe Haugaard: Bølgerne graver 
i oldtiden på Helnæs

et fund i 2007 af en sten, be-
arbejdet i bronzealderen til en 
skålsten, har givet yderligere 
viden om Helnæsboerne på 
den tid. en afskrælning af 
overfladejorden bragte spo-
rene af bopladsen frem.

arkÆoloGi
af Poul Dreisler 

En dag var en større entrepre-
nørmaskine sat af i Torben 
Thomsens mark ved Helnæs 
Byvej i den nordlige ende af 
halvøen. Forbikørende kunne 
se den arbejde ved kysten, ved 
Skaghorn, i et par dage, for 
så atter at stå ved vejen parat 
til borttransport. Det arbejde, 
den lavede, var blot en fortsæt-
telse af et fund af en sten, gjort 
på stranden to et halvt år tidli-
gere, som endnu et bevis på, at 
der på stedet har ligget en stør-
re boplads i yngre bronzealder 
(1100 - 900 år f. Kr.). Sammen 
med maskinen arbejdede mu-
seumsinspektør ved Odense 
Bys Museer Mikael Holdga-
ard Nielsen med at afdække et 
areal på ca. 10 x 100 m for at 
komme ned i det lag, hvor man 
i skrænten på kysten havde set, 
at der var tydelige spor efter 
bopladsen. HP har kontaktet 
Mikael Holdgaard Nielsen, 
som venligst har forsynet os 
med en artikel, han skrev efter 
fundet i 2007, der grundigt do-
kumenterer tidligere fund på 

stedet, ligesom han har sendt 
de billeder, der er vist i denne 
artikel(1). Vi vil fortælle hi-
storien i en forkortet udgave 
og henvise til, hvor man ellers 
kan finde oplysninger om Hel-
næs i bronzealderen.

Fundet af skålstenen

Det er ingen nyhed, dette med 
fundet af en skålsten(2). Men 
først nu havde museet fået mu-
lighed for at søge penge fra 
kulturarvsstyrelsen til at gøre 
mere ved det. Et par dages gra-
vemaskinearbejde og det var 
så det. Det hele begyndte i ja-
nuar 2007, hvor Kurt Christen-
sen fra Ebberup går tur langs 
skrænten fra Langøre ud mod 
Toppen. Han er samler af sten, 
hvad enten det er i form af fos-
siler eller bearbejdede sten fra 
oldtiden. En stor rød granitsten 
ligger pludselig foran ham, ty-
deligt rullet ud fra skræntens 
lerside. Kurt ser, at det ikke er 
en almindelig sten. Denne har 
en række cirkelrunde fordyb-
ninger af størrelse på en to-
krone. Det er en skålsten, der 
er fundet. Samme sted ses ty-
delige tegn i skrænten på flere 
såkaldte kogegruber, dvs. sor-
te sodsværtede fordybninger, 
der formodes at have fungeret 
som ildsteder til madlavning. 
Billederne i denne artikel illu-
strerer gravearbejdets omfang, 
skålstenen, hvor de 40 men-
neskeskabte fordybninger er 

markeret med hvidt og endelig 
en udgravning og markering 
af en cirkelrund kogegrube.

Bopladsen kendt længe

Det er ingenlunde ukendt for 
folk med interesse for oldtiden, 
at der har ligget en boplads her 
ved Skaghorn. I 1939 gjorde 
H. P. Runge på Bogården et 
fantastisk fund. Vi citerer fra 
Mikaels artikel: ” Den gang 
var den heldige finder en lokal 
landmandssøn på strandtur. 
Ca. 1 meter under markover-
fladen i en delvis ødelagt sten-
pakning dukkede et fornemt 
votivfund (offerfund red.) 
frem, bestående af et sæt hals-
ringe, to hængekar, tre man-
chetter og en spiralarmring. 
Et offerfund af fornemme 
bronzesmykker fra bronzeal-
derens periode IV (omkring 
1100-900 f. Kr.) havde atter 
set dagens lys.

Det er således indiskutabelt, 
at der på den dyrkede mark 
oven for skrænten har eksi-
steret en bosættelse fra den 
yngre bronzealder.” I 1996 
fandt en gruppe amatørarkæ-
ologer lerkarskår fra omkring 
år 700 – 500 f. Kr.), dvs. for 
mere end 2500 år siden. Skål-
stenen i 2007 og nu i 2009 
en afdækning af det overlig-
gende muldlag, der dermed 
gav et yderligere bevis på, at 
der havde boet mennesker her 
i meget lang tid. Ikke alene 
i bronzealderen, men måske 
helt tilbage i bondestenalde-
ren for indtil 6000 år siden. 
Afdækningen afslørede mar-
keringer efter stolpehuller 
fra bygninger og de nævnte 
kogegruber. Hvad der des-
værre også blev afsløret var, 
at bopladsen var den inder-
ste del af et betydelig større 
areal, hvor resten nu blot var 

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFdelingen i Assens
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

tlF. 64 71 24 12

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

Café Lina
 Østergade 38 · Assens 
 

– byens hyg’lige café

Julens Frokost kr. 95,-

Brunch (alle dage)
Kaffe/Te og Kage
Øl, vin og vand

Åben 11.00-17.30
Mandag lukket

Tlf. 6471 2021

Bronzealderen gravet 
frem ved Skaghorn

Bronzealderen dukker frem foto: Mikael Holdgård
 

De 40 skålgruber malet op med kridtblanding foto: Mikael Holdgård

»Når forandringens 
vinde blæser,

bygger nogle læhegn,
andre rejser  
vindmøller!«

»Denne matrikel
er forpagtet af
anders lyng«
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en pludselig indskydelse en 
lørdag aften førte til delta-
gelse i dansk gudstjeneste 
søndag. et gensyn med vor 
fhv. nabopræst Carl Bjarkam 
fra Sønderby.

kirkeDaG i SYDFraNkriG
af Poul Dreisler 

Heldigt var det, at den må-
nedlige gudstjeneste i kirken 
i Cannes blev afholdt netop 
den søndag. Den anden må-
nedlige gudstjeneste afhol-
des i en anden kirke i om-
rådet. Carl Bjarkam flyttede 
fra Sønderby Sogn til Rivi-
eraen i august 2008. Fra en 
sikker position, med fast løn 
og faste rutiner til et meget 
stort område i Sydfrankrig, 
hvor løn og alle øvrige udgif-
ter dækkes ved indsamlede 
bidrag. Der er ca. 3.000 dan-
skere med fast bopæl i om-
rådet. Ca. 150 støtter kirken 
økonomisk og 30-40 deltager 
i gudstjenesterne. 

travl præst

Præsten og frivillige står 
for en del aktiviteter som 
tiltrækker mange interes-
serede. Det er blevet ”in”, at 
unge par får deres ægteskab 
kirkeligt velsignet her. Det 

er også lykkedes at samle 
et hold konfirmander (10 i 
alt) fra hele Sydfrankrig og 
dele af Norditalien. Enkelte 
bisættelser er der også. Carl 
Bjarkam finder, at der er 
fuldt op at gøre for en præst. 
Dog, de to varmeste måneder 
rejser mange til Danmark og 
så er der pause i kirken. Alle 
gav udtryk for glæde over at 
have fået en ung og meget 
aktiv præst. Der sker meget. 
Se blot hjemmesiden.(www.
rivierakirken.org).  Der ud-
sendes et flot og fyldigt kir-
keblad 6 gange om året med 
et oplag på ca. 1600. Det er 
overskudsgivende pga. an-
noncer.

Det koster

Der betales for alle aktivi-
teterne i kirken. De mange 
(velbeslåede) gæster til kon-
firmation og ”bryllupper” 
forventes at lægge en pæn 
skærv i kirkebøssen. Kirke-
kaffen er her erstattet af et 
glas vin eller to med sand-
wichboller. Pris 5 euro. Det 
koster 160 euro at leje kirken 
pr. gang. Her bliver det ret 
synligt, hvad kirkeskatten 
hos os går til. De, der bor her, 
betaler ikke kirkeskat og en 
betydelig lavere skat end der-

hjemme, alligevel kræver det 
en del at få samlet pengene 
ind, fortæller en af de an-
svarlige fra kirkekomiteen. 

Saint Georges kirken

Kirken i Cannes er bygget til 
minde om en søn af Dronning 
Victoria, der døde i Cannes 
i det 19. årh. Da økonomien 
strammede til, blev den solgt 
til katolikkerne. Den har i 
dag engelske træk i byggestil 
og katolske i interiør. Der er 
ikke adgang til et alter med 
knæfald ved altergang. Den 
danske menighed står i halv-
kreds omkring præsten. El-
lers er der ingen forskel fra 
en dansk gudstjeneste. Org-
let har danskere sat i stand. 
Én kendte en orgelbygger i 
Fredensborg og så blev det 
klaret. Carl Bjarkam og hans 
familie har fået et flot hus 
som præstegård. En investe-
ring den danske kirkekomité 
var meget usikker på, men 
som de i dag kan se forde-
lene ved. Der er bl.a. opret-
tet bibliotek i præstegården. 
Hans hustru har job og hans 
børn er faldet godt til. Alt i 
alt er der gensidig tilfredshed 
med alle forhold, og det var 
muntert at deltage i ”kirke-
snacks” og det gode humør 
blandt menigheden i den 
varme oktobersol (25 grader) 
udenfor kirken den søndag 
formiddag på 29, Avenue Roi 
Albert, Californi-Cannes. 
Carl Bjarkam sender gennem 
HP mange hilsner til bekend-
te på Helnæs.

kulturlandsbytræf på 
Helnæs Højskole

I weekenden 30. okt. til 1. 
nov. havde Kulturlandsbyfor-
eningen Tommerup inviteret 
ca. 40 personer fra 11 euro-
pæiske landsbyer til en af-
slutningskonference på årets 
mange begivenheder, som det 
havde været Tommerupfor-
eningens ansvar at afholde. 
Indledningskonferencen blev 
gennemført i Assens i april 
med en kort udflugt til Hel-
næs Højskole, hvor Anders 
Lyng orienterede om planerne 
vedr. den CO2 frie halvø. Hen 
over sommeren har der været 
arrangementer i Tommerup 
og omegn med forskellige ak-
tiviteter og nu skulle det hele 
evalueres og afsluttes – atter 
på Helnæs, hvor temaet også 
denne gang var klimaforan-
dringer og hvad der kunne 
gøres. Det lykkedes at etab-
lere indkvartering for alle 
hos såvel private udlejere som 
på Møllen og på Højskolen. 
Anders Lyng var atter vært 
og kunne her fortælle om de 
fremskridt Energi- og Mil-
jøforeningen havde gjort. 
Lørdag aften blev en interna-
tional festaften, med sang og 
dans.  Søndag guidede Jakob 
Haahr en tur rundt og fortalte 
og demonstrerede mange in-
teressante iagttagelser knyt-
tet til klima og miljøforhold. 
Frokosten var taget med på 
turen, og Jakob fik holdet til 
at samle kvas til et kaffebål, 
som blev sat op og som med-
virkede til at deltagerne fik 
en kop stærk kogende kaffe 
at gå tilbage til højskolen på.  
En spændende og interessant 
weekend, som deltagerne ud-
trykte stor begejstring for. pd

til gudstjeneste i 
rivierakirken

Sct. Georges Kirken i Cannes  

Pastor Carl Bjarkam i sydens sol

kort NYt

vi Har MoDtaGet

To søde norske jenter bor 
med deres forældre på Natur-
skolen Helnæs Mølle i dette 
skoleår. Det er 14-årige Sym-
re og 10-årige Sunniva. Hel-
næsPosten har besøgt famili-
en for at høre, hvad de synes 
om at være i Danmark.
Pigerne går i henholdsvis 
8. og 4. klasse på Ebberup 
skole. De kendte klasserne i 
forvejen, da de tidligere har 
været med Rebekka og Sid-
sel på besøg i skolen. Skole-
fagene er stort set de samme, 
men der er mange flere børn 
i klasserne og derfor også 
mere uro. Parallelklasser 
er de heller ikke vant til. I 
Norge bliver man konfirme-
ret i 8. klasse, så derfor går 
Symre til ”Præst” og skal 
konfirmeres her på Helnæs.
Selvom de savner deres nor-

ske kammerater, synes de, 
det er spændende, at prøve 
noget nyt og lære nye kam-
merater at kende. Så er deres 
norske venner også kun en 
SMS eller et telefonopkald 
væk.
Familien kommer fra ”Rou-
land” en lille bygd - 700 
meter over havet. Nærmeste 
storby er ”Skien”.
Familien syntes, det er rart 
med alle de fælles arrange-
menter, der er her på Hel-
næs. De deltager gerne. Her 
er bare så mørkt om aftenen. 
Hjemme har de meget uden-
dørslys, siger de. - Så kan de 
glæde sig til foråret, når der 
igen bliver lys over Helnæs. 
Vi ønsker familien et godt 
ophold her på Helnæs.  

 
 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

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

Af Anne Hansen

Symre og Sunniva på Helnæs Mølle

HP’s fotograf Helle Blume An-
dresen har fået et foto med ud-
sigt til Helnæs Fyr, valgt som 
”ugens billede” i Folkebladet. 
- Tillykke. 

Helnæs Befolknings Forening 
har rundet et skarpt hjørne. 
Medlem nr. 200. Det blev Ej-
gil fra campingpladsen, der får 
overrakt sit medlemskort. Rie 
måtte nøjes med at blive nr. 
199. Der er god plads til flere. 

I forbindelse med arbejdet om 
Nationalparken har Poul Dreis-
ler meldt sig ud af borgergrup-
pen, og deltager i en ”hovedar-
bejdsgruppe” i Svendborg om 
erhvervsliv.

Gudmundsdals nye ejere over-
tog gården den 1. oktober og 
er så småt ved at flytte ind. HP 
bringer nyt senere. 

Ingen kirkeklokker ringer på 
Helnæs i anledning af klima-
topmødet den 13. december. 
Menighedsrådet har valgt 
klokkeringningen fra. 

Alle 56 billetter er for længst 
solgt til Helnæs Tarteletsel-
skabs teatertur til Riddersalen 
hvor Gustav Wieds ”Skær-
mydsler” spilles den 13. fe-
bruar, med Daimi og Jytte 
Abildstrøm i hovedrollerne. 37 
Helnæsboere deltager i turen.

Jakob har fået ild på kaffebålet

foto: d. ravn-j.

Reaktion på skrivelse fra Jens 
Zimmer – modtaget dagen før
kommunalvalget.

SÅ ER DET NOK…
Selv dine “egne” burde på nu-
værende tidspunkt være nået til 
kvalmegrænsen! 
Ikke alene fortæller du os, hvor 
vi skal sætte vores kryds, hvis 
vi er “fornuftige”, men du klap-
per os osse’  for 127. gang i ho-
vedet med en “undersøgelse” - 
som var yderst uprofessionel og 

med bare ledende spørgsmål...
Du har da vist glemt/fortrængt, 
at samme “undersøgelse” blev 
lavet, lang tid før temaet na-
tionalpark overhovedet var på 
dagsordenen!!!
Kunne vi ikke godt slippe for 
dine “initiativer”, og lade os få 
lidt fred her på Helnæs uden 
al den “graven grøfter” for og 
imod snart sagt alt!!!!
Vi kan godt tænke selv...

Susanne Bach Sørensen, 
Bøgeskovvej 9
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Gudstjenester
6. december kl. 17.00
13. december kl. 17.00 
Julekoncert
20. december kl. 10.30 i Kærum 
Kirke (fælles gudstjeneste)
24. december kl. 16.00
25. december kl. 11.30
26. december kl. 11.00
27. december kl. 11.00 
i Dreslette kirke 
(Fælles gudstjeneste)
1. januar kl. 17.00 (Kaffe)
3. januar kl. 9.00

Vindmølleorientering
Mandag den 14. december kl. 
19.30 afholder Helnæs Miljø – 
og energiforening møde i Hel-
næs Forsamlingshus. Se artik-
len side 7. Alle er velkomne.
Bestyrelsen

Forsamlingshusets 
arrangementer 2010
30. januar: Revy
14. februar: Fastelavn
6. marts: Dilettant
9. april: Tarteletfest
17. juli: Fugleskydning
17. september: Høstfest
30. november: 
Generalforsamling

Helnæs Frysehus
Den årlige generalforsamling 
afholdes tirsdag den 15. de-
cember kl. 19.30 i Borgerhuset

Ølsmagning for kneitene
Der afholdes ølsmagning med 
juleafslutning og spisning tirs-
dag den 8. dec. kl. 18.30. Be-
mærk tidspunktet kl. 18.30. Til-
melding til Jørgen på tlf. 64 77 
18 29 eller til Dan på tlf. 6477 
1501 mail. darajo@mail.dk

Helnæs Lokalhistoriske arkiv
Der er åbent den første lør-
dag hver måned fra kl. 9.30 til 
11.30

Juletræsfest i 
forsamlingshuset
Lørdag den 19. december af-
holdes den traditionelle jule-
træsfest. Program m.m. rund-
sendes.

Julekoncert i Helnæs Kirke
I år afholdes den traditionelle 
julekoncert kl. 17.15 søndag 
den 13. december. Se annoncen 
andetsteds i bladet.

Sy og Strik
Ta’ dit sytøj, strikketøj eller 
andet håndarbejde med til en 
hyggeaften med kage og kaffe. 
Det sker i Borgerhuset tirsdag 
den 19. januar og tirsdag den 9. 
februar 2010 kl. 19.00.
Tilmelding ikke nødvendig. 
Evt. spørgsmål til Birgitte på 
2018 5346.

Jul på Helnæs
Juleloft
Helnæs Befolknings Forening 
afholder juleloft på Stævnevej 
11 (laden) søndag den 13. de-
cember kl. 14. Her kan der la-
ves juledekorationer, ses lucia-
optog og opleves et anderledes 
krybbespil, hvor det bl.a. for-
tælles, hvad der egentlig skete 
med de muntre mænd og kvin-
der fra omegnen af Betlehem 
år 0. Mød også den rigtige jule-
mand. Selvfølgelig er der kaffe 
og forfriskninger til vore trofa-
ste medlemmer. Derudover stor 
julekonkurrence, hvor man kan 
vinde sin egen julekylling.
God jul ønskes til alle af Hel-
næs Befolknings Forening

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

go’ fest – go’ 
musik

søren navntoft
tlf. 6477 1612

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

ZoneterAPi  
og mAssAge

bodil stevnsbo
brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

Sønderby 
Smede- og vvS

v/karsten andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

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

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

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

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

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

Boks i frysehuset til leje 
En 160 liters fryseboks er til 
leje. Kr. 250,- i leje pr. halv-
år. Kontakt Annelise Larsen 
på 64 77 15 95

Ledig boks i frysehuset
Kan overtages.
Henvendelse Anders Lyng
Tlf. 64 77 18 04

Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret 
fra fryser. Lammespegepøl-
ser sælges hele og halve. 
Lammeskind - på bestilling 
tlf. 64 77 16 68 / 27 20 16 68
Marianne og Jørgen Therp

Party telt udlejes
Stort partytelt 5 x 12 m. Stort 
nok til 60 -70 personer. Pris 
500,00 for en weekend. 
Tlf. 64 77 14 10
Henning Storm 

DEN GAMLE SMEDIE
Helnæs byvej 30

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

MEJERIET...
Ryet 13, er genopstået som osteudsalg denne 

ene dag med oste fra Landmejeriet Sinai.
Desuden er der masser af julegaveemner 

i alle prisklasser.
Bl.a. superlækre plaider i ren uld.

Du kan også besøge Martin i vores vinkælder og 
finde vinen til julen.

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  
Stævnevej 9

– Kunstnergruppen Gråzone udstiller 
keramik. malerier,

og grafik. Endvidere sælges julepynt.
Cafeen byder på kaffe, te, tærte samt øl & vand.

KILDEGÅRDEN
Stævnevej 21

Julehygge på Kildegården.
Mohairgarn, filtede ting og lys fra Tvittel lysstøberi.

.
HELNÆS MØLLE

Helnæs Byvej 
På møllen er der bål,suppe, pandekager og boder 

med delicatesser og andre gaveideer.
Her kan du også købe dit juletræ.

DET GAMLE VÆRKSTED
Stævnevej – overfor »Brugsen«

Per Sjøgreen m.fl. udstiller malerier og skulpturer. 

HØJSKOLEN FOR VOKSNE
Helnæs Byvej 63

– Højskolen byder velkommen med arbejdende
keramikværksted, atelier og raku brænding.

Kom og bliv inspireret...

HELNÆS KIRKE
Stævnevej 

– Som sædvanlig rundes dagen af med julekoncert  
i kirken kl. 17.15.

Medvirkende Bjarne Haahr og Rita Skov.
Efter koncerten serveres gløgg og brunkager.

Fri entré. 
Arr. menighedsrådet.

tag på juletur til Helnæs
søndag den 13. december

Der er åbent alle steder mellem 
kl. 12.00 og 17.00

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

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

Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt, 
udlejes. Tlf. 64 77 14 85.
Helnæs Antik.
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Vi er gode til at sælge 
boliger – men vi har også
Danmarks største boligavis 

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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Ved gudstjenesten, søn-
dag den 29. november, 
kunne man i våbenhuset 
se denne indsamlings-
bøsse med påskriften ”Til 
De nødlidende på Hel-
næs”. 
Et flot arbejde, der sikkert 
vil undre mange, idet der 
just ikke er nødlidende på 
Helnæs. 
(Læs lederen på side 2)

foto: gb

Traditionen tro er der 
planlagt mange aktiviteter 
på Helnæs søndag den 13. 
december mellem kl. 12 og 
17. Det er tolvte gang Jul på 
Helnæs, løber af stablen og 
som sidste år med noget for 
alle aldersklasser. Fra Møllen 
i nord til Quiltepigerne ved 
stranden i syd, vil der være 
mulighed for at købe gaver og 
juleting, noget at varme sig 
på, og helt gratis, masser af 
oplevelser og hygge sammen 
med helnæsboerne og gæster 
udefra.

I år kan man opleve Be-
folkningsforeningens ander -
ledes krybbespil i laden på 
Stævnevej 11 med ”skue-
spillere” fra Helnæs. På Me jeriet 
kan der købes ost til julen fra 
landmejeriet Sinai, der er med 
i et hjørne indenfor i mejeriet. 
Det hele slutter i kirken, hvor 
der kl. 17.15 er julekoncert med 
såvel nye som kendte julesange 
og salmer med Bjarne Haahr 
og Rita Skov.
Se i øvrigt den udførlige 
beskrivelse andetsteds i Hel-
næsPosten.
Som sidste år har arrangørerne 
et lille ønske om, at alle, der 
har mulighed for at ”pynte lidt 
op” med f.eks. levende lys eller 
udendørs belysning, vil være 
med til at gøre denne søndag 
til en rigtig dejlig oplevelse og 
flot optakt til den søde juletid.  
 gb

Smykkeværksted – 
armbånd
Der var stor koncentration og 
hyggelig stemning i Borger-
huset den 16. november, da 
12 kvinder og børn mødtes 
og fabrikerede flotte arm-
bånd. Det skete under kyndig 
vejledning af Birgitte Elova-
ra.  ah

tag på juletur på 
Helnæs

Møde for arrangørerne af 
Jul på Helnæs


