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Af Poul Dreisler 

Redaktøren for Fyens Stifts-
tidendes Assens - redaktion 
havde for 14 dage siden fået 
den idé, at sende alt, hvad 
der kunne krybe og gå af 
skrivende mandskab ud i en 
del af kommunens kirker for 
at ”anmelde” kirker og guds-
tjenester, herunder interiør, 
præsternes prædiken, antal-
let af kirkegængere osv. Så-
ledes blev én også sendt til 
Helnæs Kirke til højmesse 
kl. 11, der også omfattede al-
tergang. Da det er alminde-
ligt her, at menigheden i stort 
tal deltager, tager det tid. 
Journalistens anmeldelse har 
siden givet anledning til stor 
opstandelse – et veritabelt 
karaktermord på skribenten 
for hans ytringer om bænke-
nes elendighed, om længden 
af lidelserne, om prædikens 
indhold og præstens mang-
lende formidlingsevner. Et 
uddrag af fejden er vist i bil-
ledkollagen. For den, der vil 
gøre et studie i kampen, er 
stoffet omhyggeligt samlet 
og gemt til evig tid på lo-
kalarkivet som et minde om 
en af de måske hårdeste kir-
kefejder, der er udkæmpet på 
Helnæs. Se også lederen og 
pastorens klumme. 
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LEDER
Gudstjenester og turisme på  
Helnæs – emner til debat

Bølgerne går højt på Helnæs. Ikke bare når det stormer. Vi 
har netop været vidne til to begivenheder, hvor meninger 
og holdninger brydes, hvilket er godt og sundt. De to begi-
venheder er kirkefejden mellem Fyens Stiftstidende (FS) og 
præst og menighed ved Helnæs Kirke. Den anden er diskus-
sioner om landsbyplaner og tanker og ideer om fremtiden, 
især i forhold til turisme og fremmedes gang på Helnæs. En 
journalist, en fremmed, kommer, skriver og går. Dagen efter 
kan i det mindste 27 tilfredse kirkegængere læse, at de har 
siddet invaliderende dårligt og lyttet til en inkompetent præst 
i en proces, der har varet for længe etc. Journalisten bliver 
angrebet voldsomt for at skrive om noget, han ikke har viden 
om. LAG-Assens og NIRAS-konsulenterne, menes at kom-
me med ideer om fremtidens Helnæs som vækstområde for 
turisme, hvilket er et meget ømtfintligt spørgsmål, hvilket 
ikke er noget nyt. Vi skal ikke ligne hverken Svanninge Bak-
ker med myriader af travende naturturister eller turistmek-
kaer som Skagen og Løkken. Det bekræftes af mere end 85 
% af alle adspurgte husstande på halvøen. Det vi kan spørge 
om er, hvad et sådant resultat betyder eller hvordan det kan 
tolkes? Det betyder vel, at det man frygter, der kunne ske, 
ikke må ske. Men hvor langt kommer man med den viden? 
Især når frygten er så dramatisk udtrykt. 

I et utroligt godt afbalanceret oplæg, en landsbyplan, der er 
udarbejdet og formidlet som resultatet af 5 gruppers arbejde 
gennem de sidste par måneder, og dertil en generel debat, 
er der fremstillet en analyse, der ser turisme som en styrke, 
og som en mulighed, betinget af særlige forhold og som en 
trussel under omstændigheder, der rummer begrebet ”et ba-
lancepunkt”.. Hvad er så et balancepunkt? Det er overordent-
ligt vigtigt at få defineret. Det er forklaret, men er svært at 
få hold på. Således kunne man den 22. okt. 2006 læse i FS: 
”Dyb forundring i andre små samfund over dynamisk halvø. 
På Helnæs sker noget formidabelt…” og en masse positive 
forhold nævnes. I dag kan man konstatere, at i 2007 er et 
B&B lukket, genBrugsen blev ikke rigtigt til noget, Caféen 
har drejet nøglen om, to gallerier er lukkede og camping-
pladsen havde plads til flere gæster. Hvor er balancepunktet? 
Det kræver flere samtaler og analyser af faktuelle forhold, at 
få fastslået, hvor balancepunktet findes og det er det lands-
byplanen kan hjælpe med til, idet der i den også er opregnet 
en række fremtidige muligheder og opregning af styrker som 
kan danne grundlag for et sådant fælles faktuelt udgangs-
punkt. Lad os derfor ikke ende med at komme i journalistens 
situation, at tro at Gudstjenester skal vurderes på bænkens 
polstring eller præstens underholdningsværdi.  
 pd
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Indhold

Livet er for kort
Denne påstand er overskriften på Pastorens klumme, der ikke 
uden grund handler om den voldsomme kirkefejde, der har ud-
spillet sig i 
Fyens Stiftstidende efter anmeldelsen af gudstjenesten søndag 
den 27. januar. 
Se forsiden og læs side 3  

Landsbyplanen
Et stort arbejde er både til ende og på vej. Stormødet i for-
samlingshuset den 21. januar var et trin på en vej, som ingen 
helt ved hvor fører hen – og godt for det. Helnæsborgere har 
lagt spor ud i fremtiden og vi har fulgt med.
Læs videre på side 4-5 

Bonden på Søgaard (2)
Vi fortsætter vor slægtshistoriske vandring med at se lidt ind i 
den dagligdag, som bonden Niels Larsen Hansen, havde i det 
meste af det 18. årh. Han viser sig at være en dygtig regnsk-
absmand, der har styr på sine ressourcer og ender også med 
at gå på pension som en velhavende mand. Og en fornuftig 
mand, se hvorfor i denne fortsatte krønike.
Læs side 8-11

Jubilæum i arkivet
Det lokalhistoriske arkiv har eksisteret i 25 år. Pt. sker der en 
masse på dette felt, ikke alene fordi folk i almindelighed søger 
viden om deres fortid, men fordi alle indser vigtigheden i at bev-
are og styrke kulturarven. Den nye kommunedannelse skærper 
fastholdelsen af det nære og kendte. Se de mange aktiviteter, 
arkiverne har i denne måned.
Læs side 12

Alt det andet
Vi har flere artikler, meget kort nyt, børnesiden, køb og salg 
og mærkedage og ikke at forglemme HP+, spalten for det 
skæve smil eller undren over ikke at fatte pointen i en måske 
for indforstået joke.
God fornøjelse med det hele.
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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen

”Livet er kort, men 
det kan virke langt, 
mens det står på”
Septuagesima søndag 
havde en journalist fra Fyens 
Stiftstidende vovet sig ud til 
gudstjeneste i Helnæs kirke. 
Under overskriften; ”på pinebænken” tildelte han dagen efter i 
en anmeldelse gudstjenesten 3 ’præstekraver’ ud af 5 mulige

Jeg tror nu ikke det bekymrer Vorherre ret meget, hvor mange 
præstekraver, en avis vil tildele hans kirke. Da Han gik her på 
jorden fik Han ikke selv nogen præstekraver. Kun en torne-
krone. Men man kan godt spørge om det er en god idé, at give 
karakterer til en gudstjeneste? Det er jo ikke en teaterforestil-
ling eller en ishockeykamp. Kan man f. eks også anmelde en 
begravelse? Eller en barnedåb? »Det var ellers flot døbt, men 
barnet skreg, så vi kan desværre kun gi` 2 præstekraver?«
Og hvordan skal det måles og vejes om mennesker, der måske 
er kommet i kirke med sygdom eller sorg, har hørt et trøstende 
ord, der kan hjælpe til at holde modet oppe i en vanskelig til-
værelse?

I anmeldelsen kan Helnæs sogns 228 folkekirkemedlemmer 
læse hvad avisens udsendte synes om deres kirke og gudstje-
neste. Hvordan han finder aldersspredningen og den intime 
stemning blandt de 27 fremmødte opløftende. Og kaffen efter 
gudstjenesten velsmagende. Men helt godt er det ikke. Kirke-
bænken var for hård for ryggen. Avisens udsendte tabes under 
prædiken. Og gudstjenesten, som varede en time, var for lang. 
»Der var indlagt altergang«, og det var kedeligt, at den trak ud, 
fordi så mange deltog. 
Altergang har været en del af gudstjenesten i 2000 år og den 
foregår på samme måde som den altid har gjort. Det kan godt 
være, at det er kedeligt. Især hvis man ikke selv deltager, men 
nøjes med at være tilskuer.
En gudstjeneste kan godt være kedelig. Selvom det selvfølge-
lig ikke er noget krav, at den skal være det. Men det gør ikke 
noget. Det er ikke underholdning. 
Ingmar Bergman siger et sted: »Højmesser og dårligt teater er 
det længste der findes: Hvis du engang føler at livet farer for 
hurtigt af sted, skal du gå i kirke eller i teatret. Der står tiden 
stille, så du tror der er noget i vejen med uret, så er det som 
Strindberg siger: »Livet er kort, men det kan virke langt, mens 
det står på«
Der er en pointe i, at der skal være et sted, hvor hverdagens 
hastværk, bekymringer, stress og jag efter vind afbrydes for 
en tid. For at lytte til et budskab om, at et menneske er andet og 
mere end det selv kan præstere, at vi ikke selv har skabt livet, 
at ingen er fuldkomne og derfor har alle brug for at blive set på 
med barmhjertighed.

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

ASSENS

LÆSERBREV

Vi husker alle vores egen 
skoletid og de gode eller 
mindre gode erfaringer der-
fra. Med det i bagagen forsø-
ger man at hjælpe ens egne 
børn på rette vej og give dem 
den bedste ballast i livet – og 
deriblandt indgangen til sko-
lesystemet Danmark. 

Vi stod ganske for nyligt og 
skulle træffe dette valg for 
vores datter Chrestine, der 
skal starte i skole efter som-
merferien. »Skulle hun på 
Strandmølleskolen, (skrevet 
op siden hun var 14 dage 
gammel) eller på den nær-
meste som andre Helnæs 
børn på Ebberup skolen.«

Efter en grundig research, 
samtaler med lærere, foræl-
dre, børn og besøg m.m., hvor 
vi vurderede bla. miljø, kom-
petencer, faglighed, engage-
ment, fysiske rammer, sociale 
relationer, logistik etc., faldt 
valget endeligt på Strandmøl-
leskolen, som klart er en dejlig 
skole. Men det var MEGET 
svært og vi vil ikke her kom-
me ind på de nærmere detaljer 
for/imod de enkelte skoler.
Dette var endeligt indtil vi 
deltog i infoaften på Eb-
berup skole, som var meget 
givtigt. Senere fortalte andre 
os om  skolebussen (tusinde 
tak for den!), og kammerat-
skabet mellem børn på Hel-
næs. Chrestine har hele tiden 
holdt fast på Ebberup, da 
hun ville være sammen med 
sine venner fra Helnæs. På 
trods af, at de 3 bedste ven-
ner i børnehaven skal gå på 
Strandmølleskolen. Den an-
den dag i børnehaven, hvor 

én af de voksne nævnte Hel-
næs bussen og straks sagde 
Emilie »der bor jeg og Chre-
stine og Mark og Petra og 
Aksel«. Helt tydeligt noget 
særligt og noget som hun var 
ganske stolt af. 

Da indså vi, hvor specielt det 
netværk som børn på Hel-
næs har. Uanset alder er der 
et ubeskriveligt sammenhold 
og samhørighed. De ældre 
tager sig af de yngre, de leger 
sammen på tværs af årgange 
– dette sker til sammenkom-
ster i forsamlingshuset, bor-
gerhuset, i Helnæsbussen og 
i fritiden. 

Ja, der er noget at være stolt 
af. Denne særlige samhø-
righed, der starter allerede 
i dagplejen på Helnæs. Det 
skal vi værne om og være 
stolte af – især i en tid, hvor 
enhver er sig selv nærmest. 
Derfor skal vi støtte op om 
vores dagplejemor, skole-
bussen og andre soc. aktivi-
teter for børn på Helnæs. Og 
bruge dem - ellers forsvinder 
de bare.

Så summa summarum – vi 
ombestemte os. Chrestine 
skal gå i Ebberup Skole og 
være med til at viderebringe 
det helt specielle netværk for 
nuværende og nye børn på 
Helnæs. Godt gået, Helnæs 
børn – jeres forældre kan 
være stolte af jer !

Lone Schramm, 
Lindhovedvej 18

Skolestart – det svære valg 
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Landsbyplanen – andet trin
Velbesøgt stormøde med 
opsamling og drøftelse af 
debatgruppernes og Borger-
gruppens oplæg til Helnæs 
som landdistrikt

LANDDISTRIKTSPOLITIK
Af Gerner Bauer 

Som det fremgår af mange 
tidligere numre af Helnæs-
Posten er der foregået et 
intensivt arbejde i de 5 de-
batgrupper, som blev nedsat 
på borgermødet i september 
2007. Dette arbejde var første 
trin eller fase i at formulere 
og fokusere på Helnæsbor-
gernes bidrag til en samlet 
landdistriktspolitik for hele 
Ny Assens kommune, hvor 

kommunen har udpeget 5 
områder som direkte indgår i 
projektet. Andet trin eller fase 
blev gennemført i januar må-
ned 2008 hvor bl.a. stormø-
det den 21. januar brugtes til 
at den nedsatte Borgergruppe 
fremlagde og drøftede det 
sammenskrevne oplæg fra 
de fem debatgrupper med de 
fremmødte borgere og hvor 
de på mødet fremkomne ide-
er, nye forslag eller ændringer 
indskrives eller slettes i den 
endelige præsentation. Dette 
oplæg præsenteres i fase 3 på 
et møde i Flemløse, den 31. 
januar, arrangeret af Assens 
Kommune sammen med de 
allerede udpegede 5 områder 
(Snave/Dreslette,Verninge,Jo
rdløse,Ørsted/Frøbjerg/Orte 
samt Bogø) 

Borgermødet den 21. januar

Mødet i forsamlingshuset var 
velbesøgt med ca. 60 borgere. 
Annelise bød velkommen til 
mødet på Beboerforeningens 
vegne og så frem til et godt og 
fremadrettet møde. Det skal 
indledningsvis nævnes, at det 
blev en god aften med en se-
riøs og konstruktiv dialog om 
de enkelte temaområder. Kir-
sten Rasmussen gennemgik 
indledningsvis det »Oplæg til 
landsbyplan for Helnæs« som 
alle husstande på forhånd 
havde fået i postkassen og 
gennemgik bl.a. de styrker, 
svagheder, muligheder og 
trusler som umiddelbart kan 
danne udgangspunkt for det 
videre arbejde med at udar-
bejde en egentlig landbyplan. 
Dette første oplæg skal derfor 
ikke betragtes som en færdig 
landbyplan. De 5 debatgrup-

pers skriftlige oplæg som var 
rundsendt til alle som bilag til 
oplægget blev gennemgået og 
kommenteret af gruppernes 
tovholdere med Anders Lyng 
som ordstyrer i den efterføl-
gende debat.

Debatgruppernes indlæg 
Bosætningsgruppens

Lene Runge som refererede 
fra »Bosætningsgruppens« 
ar bejde understregede, at det 
er afgørende, at der fortsat er 
en velfungerede dagpleje på 
øen og at der gøres noget for at 
fastholde helårsbeboere. Det 
skal være nemmere at købe 
jord og at »hullerne« i den na-
turlige bebyggelse skal kunne 
benyttes som byggegrunde. 

Trafikgruppen

»Trafikgruppens« indlæg tog 
udgangspunkt i at alle skulle 
kunne færdes sikkert på veje-
ne og at hastigheden i byzonen 
bør nedsættes til 40 km, på de 
øvrige veje til 60 km/timen. 

Efterfølgende blev det foreslå-
et, at der etableres hvide vej-
striber og eventuelt vigelom-
mer på de mest udsatte steder, 
samt at byskiltet ved møllen 
blev mere synligt f.eks. ved en 
højere placering og endelig at 
kommunens vedligeholdelse 
af vejene bedres. Her tænkes 
på områder med regnsøer og 
lunker. Dette kunne gøres ved 
at vi som »lokale« orienterer 
kommunen om disse forhold 
så de kan rettes. 

Energigruppen

På vegne »energigruppen« 
gennemgik Anders Lyng 
oplægget som skal betragtes 
som et idékatalog til det vi-
dere arbejde om at skabe en 
større brug af vedvarende 
energiformer og at Helnæs 
kan fremtræde så CO2 neu-
tralt som muligt. 

Natur og stisystemer

Den største debatgruppe har 
så absolut været gruppen om 

FAKTA OM 
LANDSBYPLANEN
5 temagrupper har arbejdet si-
den september 2007 med føl-
gende emner: Trafik, Energi, 
Natur og stisystemer,
Bosætning og Turisme
Ca. 35 personer har deltaget i 
de 5 temagrupper
Helnæs er ikke et direkte pilo-
tområde men Borgergruppen 
har arbejdet parallelt med de 
udpegede 5 områder.
Helnæs har ca. 120 fastboende 
husstande, og ca. 250 beboere 
heraf ca.50 børn
Dele af Maden og visse 
strand- og vandområder ud-
gør EU habitatområde nr. 108. 
Der er fredede bygninger, 
oldtidsminder, stengærder og 
landområder og strand- og 
skovbeskyttelseslinier, som 
skal efterleves.
Borgerundersøgelsen om Hel-
næs som vækstområde for 
turisme gav følgende resultat: 
Fastboende husstande: Enig 
85,5 %, Uenig 4 %, Ønsker 
ikkeat deltage11,5 %
Underskrivende personer: Enig 
148, Uenig 6, Ved ikke 2

Grupperne lægger deres resultater frem på stormøde i Forsamlingshuset
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Statsautoriseret
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Claus Lopdrup
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Lone Plovgaard
Sagssekretær

Lillian Julsrud
Sagsbehandler

Bjarne Jørgensen
Ejendomsmægler-
assistent

Jørn Evan Jensen
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

»Natur og Stisystemer«, som 
på et tidspunkt i arbejdet del-
te sig op i 2 grupper som beg-
ge gennemgik deres oplæg. 
Disse oplæg gav anledning til 
en del dialog om der allerede 
var nok af muligheder for at 
komme rundt på øen og nyde 
den dejlige natur og omvendt, 
at der skulle arbejdes med at 
skabe flere muligheder i for-
bindelse med det eksisterende 
stinet. Efter en god dialog om 
temaet var der enighed om, at 
hensynet til balancen i natu-
ren skal tages meget alvorlig. 
Efter de vedtagne regler med-
sendes begge oplæg dog først 
efter nogle modifikationer af 
mindretallets oplæg, idet det 
var for konkret.

Øget markedsføring af Helnæs 
som Turistområde

Som nævnt i en detaljeret ar-
tikel i sidste nummer af Hel-
næsPosten har den 5. gruppe 
gennemført en borgerunder-
søgelse vedrørende spørgs-
målet: »Øget markedsføring 
af Helnæs som Turistområ-
de«. Undersøgelsen har vist 
en markant holdning til at få 
en balance i markedsføringen 
for, som det blev nævnt, er 
turister velkomne og vigtige, 
men i et balanceret antal. Læs 

i faktarubrikken om under-
søgelsens konkrete resultat 
– der er et klart flertal på Hel-
næs, der ikke ønsker at Hel-
næs skal være et vækstområ-
de for turisme/naturturisme i 
fremtidens markedsføring af 
Assens Kommune.

Den videre proces

Det udsendte og nu gennem-
gåede oplæg med de nye for-
slag/ideer og kommentarer 
sammenskrives af Borger-
gruppen og fremlægges på 
mødet i Flemløse den 31. ja-
nuar som bidraget fra Helnæs 
som en del af næste og 3. fase 
i processen med at skabe en 
ny politik for landdistrikterne 
i kommunen.
Der blev udtrykt stor ros til 
denne første del af arbejdet 
bl.a. sammenskrivningen til 
kommunen og Poul Dreis-
ler nævnte afslutningsvis, at 
LAG – Assens modtager og 
indstiller ideer og forslag til 
fælles projektaktiviteter til 
økonomisk støtte fra EU og 
regering. Som det fremgår, 
har der været stor interesse 
for arbejdet og resultatet af 
debatgrupperne og det frem-
går da også hele vejen igen-
nem, at »på Helnæs fungerer 
det socialt godt og engage-
mentet er stort for at fastholde 
og udbygge dette dejlige sted 
at bo.«

Lene Runge, Bosætningsgruppen
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BREDBÅND
Af  Kåre Christiansen 

Der er glæde på den sydfyn-
ske halvø Helnæs. Torsdag 
aften var der indkaldt til bor-
germøde i forsamlingshuset, 
for nu er der endelig kommet 
nye bredbåndsforbindelser til 
halvøen. Beboerne har væ-
ret temmelig utilfredse med 
TDC pa grund af den hidtil 
begrænsede adgang til bred-
bånd. To Salg og Support-
medarbejdere deltog i mødet 
for at fortælle beboerne om 
deres muligheder for at kom-
me på nettet efter, at TDC 
har udvidet kapaciteten.

– Vi kunne fortælle dem, at 
der nu er mulighed for at få 
ADSL forbindelser på op til 
fire megabit - selvfølgelig af-
hængig af afstanden til tek-
nikhuset, fortæller Rasmus 
Meibom fra Salg og Support 
i Odense, der var på Helnæs 
sammen med sin kollega Pe-
ter Laursen.

– Dermed kan vi også til-
byde bredbåndstelefoni og 
Webdisk, men desværre er 
der ikke mulighed for at le-
vere TDC TV.

Mødet varede over to timer 
med kaffepause og efterføl-
gende snak, men Rasmus 
Maibom og Peter Laursen 
gav sig god tid til at optræde 
som ambassadører og knytte 
kontakter.

Langt fra centralen i Snave

Helnæs er forbundet med 
Fyn syd for Assens via en 
smal landtange. I dette ud-
kantsområde har kun nogle 
få beboere haft bredbånd. 
Beboernes telefoner er for-
bundet med central en inde 
i Snave pa Fyn via et kraf-
tigt kobberkabel, som også 

har givet plads til nogle få 
ADSL’er. Ud af de 120 par 
kobbertråde, der går ud til 
teknikhuset på Helnæs, er 
nogle nu sat af til at forsyne 
et lokalt DSLAM-udstyr 
med 144 ADSL porte.

It-rygraden forpligter

TDC har ikke forsyningspligt, 
når det gælder bredbånd, men 
rollen som samfundets it-
rygrad forpligter, og der skal 
være gode grunde til at afvise 
kunderne. Derfor gør det ind-
tryk, når aktive borgere som 
redaktøren af HelnæsPosten, 
Poul Dreisler, igen og igen 
taler lokalområdets sag. Det 
har han gjort i bladet og i flere 
henvendelser til TDC.

– Mødet var positivt og rig-
tig godt. Først og fremmest 
fik vi sat nogle ansigter på 
vores kontakt til TDC. Det 
har været frustrerende, at vi 
ikke har haft en fast kontakt 
inden for selskabet, som har 
kunnet give os ordentlige 
svar pa vores henvendelser, 
Lyder det fra den lokale 
ildsjæl.

– Poul Dreisler er ikke helt 
tilfreds med, at TDC ’nøjes’ 
med at afsætte flere kobber-
tråde til bredbånd. Han øn-
sker sig, at der kommer fiber 
til det idylliske område, men 
TDC valgte altså i denne om-
gang en løsning, der kunne 
gennemføres uden gravning 
og udlægning af et nyt kabel.

Den yderste ø – Helnæs

Helnæs har ca. 250 fastboen-
de børn og voksne samt ca. 
140 sommerhuse. Halvøen 
har højskole, virksomheder 
og en række beboere, som 
alle ønsker gode  kommuni-
kationsforbindelser, bl.a. for 
at kunne drive erhverv.

Det er redaktøren af Hel-
næs Posten, Poul Dreisler, 
som i sin argumentation for 
at få mere båndbredde til 
lokalområdet har anvendt 
udtrykket ’Den yderste ø’ 
om Helnæs, selvom en smal 
landtange forbinder området 
med Fyn.

HVAD ANDRE SKRIVER:

Råb om bredbånd blev hørt

Ovenstående artikel er 
skrevet af TDC ś Kåre 
Christiansen til TDC ś 
medarbejderportal, som 
dagligt ses af mere end 
10.000 medarbejdere.
Mødet med TDC fandt 
sted den 10. januar. Som 
en yderligere service kan 
de TDC – repræsentan-
ter, der omtales i artiklen, 
altid kontaktes på deres 
mailadresser: 
Peter Laursen: 
laurs@TDC.dk &
Rasmus Meibom: 
ramei@TDC.dk 
De holder til på:
Munke Mølle Stræde 4, 
Odense tlf. 80 80 80 10. 
Det materiale, der omdel-
tes på mødet, kan rekvi-
reres hos Poul Dreisler, 
Ryet 22.

Tresserne på udstilling 
Fire lokalhistoriske forenin-
ger og arkiver giver dig i 
marts måned rig mulighed 
for at opleve eller genop-
leve det årti, der ændrede 
så meget i vort land- også i 
vort lokalområde. Som noget 
spændende nyt er vor nye 
kultur- og aktivitetscenter 
Ebberup Hus med på ideen. 
Huset bringer helt nye vink-
ler på temaet. Det er første 
gang i år, at der i forbindelse 
med udstillingerne vil blive 
vist film. Samtlige gamle 
sogneråds sidste møder blev 
nemlig fastholdt på film.
På Helnæs har arkivet åbent 
hus: lørdag den 8. marts kl. 
14. til kl.17 søndag den 9. 
marts kl. 11. til kl. 16.

ah

Torsdagsklub
Solvejg Refslund holdt et 
rigtigt spændende lysbil-
ledforedrag i Torsdagsklub-
ben den 10. januar. Der var 
også lejlighed til at se og røre 
hendes nylig udkomne bog: 
”Lag på lag”.
I februar måned bliver der 2 
gange i klubben. 7. februar 
er der bankospil, hvor vi 
spiller om medbragte pak-
ker, og den 21.februar kom-
mer fhv. højskoleforstander 
Gunnar Hansen fra Olle-
rup. Han kalder sit foredrag 
”Eventyret om Ollerup gym-
nastikhøjskole”. Denne dag 
er arrangeret sammen med 
Højskolen på Helnæs. Det er 
rart, hvis mange vil deltage 
i de hyggelige eftermiddage 
og slutte op om arrangemen-
terne.

ah

KORT NYT

Abonnér på 
HELNÆSPOSTEN
300,- kr. pr. år incl. 

forsendelse

Ring til Ulla Dreisler
tlf. 64 77 13 72

dreisler@mail.dk

Flere beboere på Helnæs får endelig ønsket om ADSL opfyldt
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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!

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

SOCIALT SAMVÆR
Af Poul Dreisler 

En god og spændende tradi-
tion er ved at få fodfæste. Et 
stort antal Helnæsborgere 
deltager i det månedlige ar-
rangement i borgerhuset, hvor 
4-5 par går sammen og laver 
aftenens mad, som tilbydes 
for den beskedne sum af 25. 
kr. Man skal så selv have alt 
andet med – meget rimeligt. 
Den 11. januar var det fuldt 

hus, dvs. 60 voksne og børn. 
Børnene boltrer sig efter ma-
den i gymnastiksalen og de 
voksne, der den aften havde 
delt sig i to lejre, de gamle 
og lidt ældre og så flertallet, 
de yngre og midaldrende. 
Der snakkes så det kan være 
svært selv at få ørenlyd. En 
rigtig god stemning, som også 
medvirker til, at nye beboere 
hurtigt drages med ind i fæl-
lesskabet. Et par sange efter 

højskolesangbogen bliver der 
også tid til. Denne aften lød 
menuen på kylling i kanel 
med ris, mandler og svesker. 
En dejlig ret, der hurtigt fik 
ben at gå på. Derefter kaffe 
og æblekage. Jo, det var et 
besøg værd, som absolut kan 
anbefales alle, der har lyst til 
at spise og tale sammen med 
en stor del af dem, man måske 
ikke ser så meget til daglig.

Fællesspisning i Borgerhuset  
– en velsmagende oplevelse
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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.

En fortælling om en dygtig 
bonde, et gudfrygtigt 
menneske og 
en samfundsstøtte

SLÆGTERS GANG
Af Jens Hansen og Poul Dreisler 

Vi vil fortsætte historien 
om Niels Larsen Hansen, 
født 1786 og død 1871. For-
tælle historien om en bonde 
på Helnæs fra en periode, 
hvor blandt andet hoveriet 
og fæstesystemet afløstes af 
selvejet og hvor grundlaget 
for det samfund, vi kender i 
dag, blev lagt. Det er histori-
en om en mand, der lærte sig 
at læse og skrive og bruge 
sine færdigheder i sit daglig-
liv, både i arbejdet og offent-
lige hverv. Fortællingen er 
også en slægtshistorie, hvor 
forfatterne søger tilbage til 
deres rødder og deres fæl-
les tip-tip-oldefar.  I denne 
sidste del vil vi især beskæf-
tige os med dagligdagen og 
de begivenheder, som Niels 
Larsen Hansen så flittigt har 
beskrevet i sine dagbøger. Vi 
vil beskæftige os med den tid 
Niels drev Søgaard, som fæ-
stebonde, fra 1814 og indtil 
han overdrog gården til sin 
ældste søn, Hans Nielsen, i 
1856. Karen, hans kone var 

død 1854, 68 år gammel, 
efter 40 års ægteskab. Ved 
overdragelsen kunne han 
videregive Søgaard »med alt 
Boe og Besætning« som »fri 
ejendom«, idet han, som så 
mange andre bønder på Hel-
næs, samme år havde købt 
gården af statskassen (ved 
auktion / vurdering) for et 
beløb, der i alt blev opgjort 
til 8.253 Rigsdaler. Fæste-
ordningen var ophørt og han 
havde i skødet til sønnen 
indføjet en klausul om, »at 
jeg faar mit Ophold, og hvad 
jeg behøver saa længe jeg le-
ver.« Det blev til endnu 15 år. 
Niels blev 85 år gammel.

Fremgangstider for  
landbruget

Den dagbog, som er grund-
laget for vor viden om dele 
af Niels Larsen Hansens liv 
og især hans pengesager, er 
ikke en beretning om hver-
dag eller tilskikkelser af fa-
miliær, national og regional 
karakter. Den handler mest 
om en registrering af hans 
landbrugsfaglige resultater, 
men desværre ikke om me-
toder eller omstændigheder, 
hvormed han frembringer 
dem. Vi må derfor også ty til 
andre kilder for få lidt per-
spektiv på det at være bonde 

for små 200 år siden. Lad 
os først se på de store linjer. 
Tilsyneladende er det gået 
godt for Niels Larsen Han-
sen, ifølge hans egne notater. 
Udbyttet af hans møje må 
også have været nogenlunde, 
idet der oftest meldes om 
fremgang i bedriften og som 
vi senere kan forstå, bliver 
Niels en holden mand. 

Helnæs var ingen ø 

Helnæs var ikke uden på-
virkning fra omverdenen, 
hvilket er forudsætningen 
for liv og fremgang. I mange 
år var der to bude, blandt de 
fastboende, der var udpeget 
til at besørge posten til og fra 
nærmeste postvogn (Assens) 
og i perioden 1821 til 1842 
var det to husmænd, der fast 

havde tjansen. Senere blev 
denne tjeneste hyppigere og 
det var ikke ualmindeligt, at 
der holdtes avis på de største 
gårde. Desuden var kontak-
ten gennem godset (Frede-
riksgave) uden tvivl også 
givende, såvel vedrørende 
landbrugsfaglige som politi-
ske og sociale nyheder. 

Landbrugskrise til en  
begyndelse

Netop i året 1814 og helt 
frem til 30’erne væltede 
ulykkerne ned over landet 
og dets hovederhverv, land-
bruget. Monopolmarkedet i 
Norge forsvandt med Nor-
ges adskillelse fra Danmark, 
England indførte importstop 
for dansk korn, den politiske 
fejltagelse med ”venskabet” 

Bonden på  
Søgaard (2) 

Søgård 1894 – 23 år efter Niels Larsen Hansens død.
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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

STEVNSBO.COM
· Aut. kloakmester

· Nedbrydning
· Kabelarbejde

Drejervænget 1 · 5610 Assens
TLF. 6477 1255 · FAX 6477 1613

med Napoleon kostede både 
handels- og krigsflåden og 
oveni statsbankerotten og 
dermed et generelt sammen-
brud af økonomien. (Herun-
der Niels Rybergs søns fal-
lit og statens overtagelse af 
driften af godset Frederiks-
gave). Alt dette varede til 
ind i 1830 érne, hvorefter det 
kun er gået fremad for dansk 
landbrug i den periode, vi 
ser på. 

Krisen ikke ødelæggende  
for Helnæs

Hvorvidt denne krise har 
påvirket forholdene for bøn-
derne på Helnæs ved vi ikke 
meget om, men det ser ikke 
umiddelbart sådan ud. På 
mange måder havde man 
det godt. Fæstekravene var 

meget rimelige, idet afstan-
den mellem Helnæs og Fre-
deriksgave var for lang til, 
at der kunne stilles særlige 
store krav. Hvordan forhol-
dene blev efter statens over-
tagelse af Helnæs ved vi ikke 
meget om (se dog senere). 
På den tid var det at være 
bonde ikke præget af stor 
handel med produktionen, 
idet man praktisk talt lavede 
alting selv. Salt og tjære og 
enkelte basale købmandsva-
rer skulle dog til, og først da 
det begyndte at gå fremad 
blev der sat gang i produk-
tionstekniske investeringer. 
F.eks. udskiftedes hjulp-
loven med svingploven og 
ikke mindst var udskiftning 
fra fællesdrift til enkeltdrift 
gennemført allerede før 1770 
samt at en moderat udflyt-
ning også var sket. Gårdene 
var enheder, dog med mange 
lodder spredt rundt omkring. 
Disse lodder var dog bestemt 
af den produktion, de bidrog 
med. Således havde hver 
gård en nyttehave ved går-
den, en hovedlod i nærheden 
af gården, en skovlod, en 
lod i rørmosen, en moselod 
samt en rettighed til et antal 
høveders græsning i maden.  
Der er træk af denne forde-
ling også i dag. På denne tid 
boede der fra ca. 300 (1814) 
til 400 (1856) på Helnæs. 
Indbyggertallet steg til 560 i 
1921.  (I dag ca. 250).

Fremgang og rigdom på 
Søgaard

På sine ca. 71 tdr. land avle-
de Hans Larsen Nielsen me-

get varierede afgrøder. Han 
var klar over, at der skulle 
tilskud til, for at få udbyttet i 
vejret og givetvis efter gode 
råd udefra begyndte han at 
mergle sin jord. Således har 
han noteret, at han i perioden 
1835 til 1849 kørte ikke min-
dre end 9.085 læs mergel ud 
på sine jorde. Og det hjalp. 
I tabellen nedenfor angives 
nogle af de tal, vi kender.
Ser vi på summen er der tale 
om en stigning på 63% fra 

begyndelsen med mergling, 
som så yderligere stiger med 
56% de følgende 5 år og med 
4 % de sidste år, hvilket kun-
ne tyde på, at han havde nået 
et mætningspunkt med den 
teknologi, der var til rådig-
hed. Et er at se på mængder, 
noget andet på hvilke afgrø-
der, der blev dyrket og der-
med på økonomien. 

Gode råd og moderne anlæg

Vi har nævnt, at Helnbøn-
derne sandsynligvis var i 
god kontakt med omverde-

nen. Især er det sandsynligt, 
at der kom gode råd og ny-
heder fra godset, idet sta-
ten ikke selv drev det, men 
forpagtede det ud til dygtige 
landbrugere fra bl.a. Hol-
sten. Den egn var kendt for 
at være et foregangsland for 
landbrugsfaglig udvikling. 
På Frederiksgave var der en 
forpagter ved navn Hilde-
brandt, der lærte bønderne 
i Baag Herred (udstræknin-
gen af godsets tilliggender) 

at dyrke raps. Det kunne ske 
ved en lidt barsk pædagogik, 
idet »når en bonde kom og 
ville låne penge af Hilde-
brandt, kunne han kun låne, 
hvis han ville dyrke raps. Da 
bondens naboer hørte om 
det, sagde de til ham: »Har 
tyskeren fået dig til at dyrke 
denne bankerot-urt, da er det 
først ude med dig!«. Men 
det gik anderledes. Bondens 
første rapshøst blev på over 
hundrede tønder og en dag, 
da hovlauget var forsamlet 
på Frederiksgave, udbetalte 

Eksempel på udbytte, Søgaard, 1819 – 1850. (i uddrag).

Årstal Rug Hvede Byg Havre Bog
hvede ærter Raps/

Blanding*
Kløver-
frø

I alt 
***
Tdr.

1819 70 55 36 6 1.5 168

1838* 273

1843 51 ?? 427

1848 40 433.5

1850 58 64 143 123 8.5 19 30** 445.5

note: 1 tdr. = 100 kg.
*efter mergling,  
** sandsynligvis havre og byg,  
***der findes tal for alle arter, her er kun gengivet summen det pågæl-
dende år.
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Hildebrandt bonden 1300 
rigsdaler i alle naboers påsyn 
– det var, hvad salget af hans 
rapshøst havde indbragt. Ek-
semplet smittede og snart 
dyrkede alle bønderne på eg-
nen raps og blev velhavende 
ved det.« Det fortælles vide-
re, at en del raps blev sendt til 
rapsmøllen på Skjoldemose 
(en herregård ved Stenstrup 
på Sydfyn), der omkring 
1830 producerede ca. 400 
liter olie dagligt og store 
mængder, bl.a. fra Dreslette 
Sogn, blev udskibet over As-
sens Havn. Det er samme 
Hildebrandt, der skulle have 
opmuntret til mergling af 
landbrugsjorden.  

Konkurrence og krav om 
kvalitet

I Niels´ tid blev det nødven-
digt at levere kvalitetsvarer, 
hvorfor kornet måtte renses. 
Tidligere i århundredet var 
»skiden sæd« en betegnelse, 
der brugtes om det urensede 
korn, der var i handlen. Ud-
over at Allerup ś jernstøberi 
i Odense var grundlaget for 
en hurtig udskiftning af 
hjulploven med svingploven 
på Fyn, således grundlagde 
en lærer Rasmussen, med et 
stort engagement i husflids-
bevægelsen, et værksted, 
»en industriskole,« i Assens, 
hvor børn og fattige kunne 
ernære sig som arbejdere ved 
fremstilling af bl.a. kornhar-
per (en slags opretstående 
»soldemaskine« til at rense 
korn med) og rensemaskiner. 
Samme Rasmussen viste sig 
at være, hvad man i dag ville 
kalde en rigtig iværksæt-
ter, idet han opfandt et utal 

af produktionsmetoder til 
fremstilling af nyttige land-
brugsredskaber, som han 
satte i produktion. F.eks. la-
vede han og solgte 40.000 
uld-karter på kort tid og fort-
satte med rensemaskinerne.  
På loftet på Søgaard ligger 
gemt en kornrensemaskine 
fra den tid.

En mand med styr på  
økonomien 

Mest imponerende er det 
minutiøse bogholderi Niels 
Larsen Hansen har ført, bl.a. 
når han har skullet holde 
bryllup for sine pigebørn. 
Det er svært at forstå, hvad 
hans hensigt er, udover en 
trang til at have styr på alt. 
Og måske for at have et 
grundlag for at kunne dele 
retfærdigt ud af arven til sin 
tid. Det ved vi ikke. Der er 
ikke plads til at gengive alle 
de detaljerede regnskaber, 
der er opstillet, men eksem-
pler kan vi give fra Kirsten 
Nielsdatters bryllup, den 10. 
maj 1843, med Peder Ras-
mussen, Strandby, 

Bryllupsregnskab

Niels regner alt ud i Rigs-
daler, Mark og Skilling (1 
rigsdaler (Rd) = 6 mark = 
96 skilling). ½ anker rødvin, 
45 kander forskelligt akva-
vit / ekstrakt. Krydderier er 
det dyreste enkeltprodukt 
idet det udgør 25 gange løn-
nen til kogekonen, 7 lispund 
kød (= ca. 56 kg). Alt dette 
+ kager, sukkerstænger o.a. 
noterer Niels til summen 93 
Rd,. 4 Mk. og 12 Skilling. 
Herefter har han udregnet 
værdien af sigtet mel (havre, 

byg og hvede) til 42 Rd. Des-
uden kommer en række ud-
gifter til brudestads, tobak, 
»besmykning af bruden« (i 
dag vil det kaldes udgifter 
til »stylist«). Ikke nok med 
det, men gæsterne leverede 
derudover, hvad der synes 
umådeholdne mængder af øl 
og brændevin. Disse leveran-
cer prissættes også af Niels. 
Festerne varede normalt i 
3 dage og med tidens salte 
kød og urene vand, har man 
skullet slukke tørsten i det 
enorme kvantum brændevin, 
øl og vin, der blev bragt til 
huse. Niels har også styr på 
værdien af bryllupsgaverne. 
Det gør han også op og når 
festen er omme, kan han se 
tilbage på et regnskab, som 
ikke alene ser imponerende 
ud, en »omsætning« på 400 
Rd., men der er også god ba-
lance mellem indtægter og 
udgifter.

Genopbygningsregnskab

Niels har også ført et meget 

detaljeret regnskab over, 
hvad han har hjulpet med, da 
hans svogers gård, Holme-
gaard, brændte den 21. juli 
1832. Holmegaard var Ka-
rens, hans kones fødegaard. 
Det er ikke bare på slump, 
Niels ansætter værdien af sit 
arbejde. Han opregner 36 da-
ges arbejde »med folk«, 10½ 
dages arbejde »med vogn« 
og herefter er der ingen ende 
på, hvad han har hjulpet 
med. Alt muligt i værktøj 
og husgeråd. Alt har været 
brændt ned, og Niels slutter 
regnskabet med at opgøre 
sin indsats til 57 Rd. 2 Mk. 
og 8 skilling. Om det er til 
låns eller direkte hjælp vides 
ikke. 

En holden mand deler sin 
formue med børnene

Niels var en mand, der have 
styr på sin bedrift og øko-
nomi. Udover at have tjent 
penge på sit landbrug, drev 
han også udlånsvirksomhed. 
Han lånte til såvel Helnæs-

Fra hjulplov til svingplov
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LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

H E L N Æ S H U S Grafisk
Vi designer tryksager og hjemmesider! 
Kontakt os gerne for uforpligtende tilbud!

      Tlf. 63 610061 · www.helnaeshus.dk

VINTERARBEJDE…

· Flishugning
· Dræningsarbejde
· Træ til flisning købes

SKOVKROGENS MASKINSTATION
Skovkrogen 5 · 5683 Hårby · Tlf. 6477 1264

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

boere som til udensogns, 
som havde behov. Da han 
blev 70, købte han Søgaard 
til selveje og lod den indgå 
i en arveforretning med sine 
børn. Han havde på det tids-
punkt en formue, der bestod 
af Søgaard til en vurderet 
værdi af 8.200 Rd. og der-
foruden en kontant formue 
på 24.500 Rd. dvs. svarende 
til værdien af yderligere 3 
gårde. Den beskrevne for-
deling af formuen til de 7 
efterlevende børn, viser for-
skellige beløb til alle, dog to 
af sønnerne får hver 4.400 
Rd. Det er dog sikkert og 
vist, at der ikke har været 
den mindste tvivl om ret-
færdigheden i fordelingen. 
Niels har ganske afgjort 
haft styr på, hvorfor han gav 
hvad til hver enkelt af sine 
børn. Han har med sindsro 
kunnet se frem til sit otium 
hos sin søn og svigerdatter. 
At det varede i 15 år er tegn 
på, at de har behandlet ham 
godt. 

Noter:
1. Jens Hansens familie har 
drevet Søgaard siden slut-
ningen af 1500 tallet. Poul 
Dreislers slægtskab, skyldes 
Niels Larsen Hansens fjerde 
barn, Kirsten Nielsdatter, 
født i 1821. Hun bliver gård-
mandskone på Strandby Mark 
og senere slægtled på mødres 
side, finder vi i håndværker- 
og industriarbejderfamilier i 
Odense.  Ægteskaber er dog 
altid indgået med partnere 
fra det oprindelige udgangs-
punkt, Dreslette Sogn. 
2. Slægtsgårde paa Helnæs 
1858-1958. og Erik Helmer 
Nielsen: De gamle gårde på 
Helnæs, rev. 2007
3. Trap Danmark, 4. udg. 
1929
4. Politikens. Danmarkshi-
storie Bind 11 pp. 44 + Bind 
10
5. Hans Nørgård: Den dan-
ske Husflid, dens Betydning 
og dens Tilstand i Fortid og 
Nutid – Fyn, http://www.fyn-
historie.dk/

Udgangspunktet for artiklen 
har været: Familien Han-
sens Slægtshistorie og Niels 
Larsen Hansens dagbøger.  
Optegnelser af Ellen Han-
sen, Strandby fra »Årbog 
for Historisk Samfund, for 
Odense og Assens Amter VI 
Binds 1. Hefte«
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Som de tidligere år har Hel-
næs Lokalhistoriske Arkiv ar-
bejdet sammen med de andre 
arkiver i gl. Assens kommune. 
I år skal udstillingerne dreje 
sig om 1960´erne. Samtidig 
vil vi markere, at det er 25 år 
siden, arkivet blev indrettet. 

KULTURARVEN
Af Anne Hansen 

Efter kommunesammenslut-
ningen i 1966, for Assens 
vedkommende, var der man-
ge, der blev opmærksom på, 
at der var meget, som man 
burde bevare. I 1970 érne, da 
der blev storkommuner over 
hele landet, var der folk, som 
fik øjnene op for, at der var en 
lokal kulturarv, der var ved 
at forsvinde. Så i de følgende 
år oprettedes der mange lo-
kalarkiver rundt omkring 
for at bevare oplysninger og 
viden om de enkelte sogne. 
Således blev der også på 
Helnæs et lokalarkiv. 
(billede af arkivet)

Carlo Jakobsen stiftede 
arkivet

I år har Helnæs Lokalhisto-
riske Arkiv 25 års jubilæum. 

Alle helnæsboere ved, at det 
var Carlo Jakobsen, der tog 
initiativ til oprettelsen og 
gjorde et kæmpearbejde med 
at samle interessante effekter 
til arkivet. Han havde interes-
sen for Helnæś s historie helt 
fra ungdommen og havde 
lyttet meget til gamle menne-
sker, når de fortalte om deres 
liv. Ligeså tog han en hel del 
på landsarkiver, hvor han sad 
og læste og noterede ned for 
at få sammenhæng i histo-
rien. I 1983 indviedes Hel-

næs Lokalhistoriske Arkiv 
i den tomme lærerindebolig 
(nu Højskolens spisesal). Vi 
havde søgt kommunen om 
lov til at benytte loftsetagen 
på skolen på de betingelser, 
at vi selv gjorde det praktiske 
arbejde, hvis vi fik materia-
lerne betalt. Heldigvis anvi-
ste kommunen lejligheden 
og medlemmer af bestyrel-
sen i beboerforeningen fik 
nu travlt med at gøre rent og 
male så rummene kunne ind-
rettes. De første reoler fik vi 

fra Helnæs Brugs, der netop 
havde udskiftet deres. Senere 
fik arkivet et helt vognlæs 
kasserede reoler fra Assens 
bibliotek. Poul og Jens hente-
de dem her til. Da Højskolen 
købte børneskolens lokaler, 
skulle arkivet flyttes og vi fik 
anvist det nedlagte skolekøk-
ken, hvor arkivet er i dag. I 
øjeblikket arbejder vi på, at 
få spisekammeret ombygget 
til et brandsikkert rum.

Jubilæet markeres 

Vi vil markere jubilæet på 
forskellige måder. Der bliver 
lavet et ekstra stort årsskrift, 
hvor vi genoptrykker nogle 
udvalgte artikler fra de for-
skellige år, ikke mindst af 
hensyn til nye Helnæsboere. 
På selve åbningsdagene vil 
en DVD køre og vise lidt fra 
det gamle arkiv og nogle op-
tagelser fra tilbygningen til 
skolen i 1962. Måske også 
fra det sidste sognerådsmøde 
på Helnæs.
Ligesom sidste år er der lej-
lighed til at se film, der stam-
mer fra det årti, vi arbejder 
med. Denne gang spilles 
filmene på ”Ebberuphus”. 3 
mandage i marts måned. Se 
under ”Det sker”.

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv 
25 års jubilæum
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MATERIALEUDLEJNING

UDLEJNING AF ALT INDENFOR 
VÆRKTØJ TIL RENOVERING,  

ENTREPRENØRMASKINER, LIFTE M.M.

DREJERVÆNGET 1 · 5610 ASSENS · WWW.V-MU.DK

TLF. 64 71 10 30

Fastelavn

Skal du klædes ud og slå katten af tønden til fastelavn, så 
skal du vide, at ordet ”Fastelavn” kommer fra tysk ”fastela-
bend” det vil sige aftenen før fasten. I fastetiden måtte man 
i den katolske tid kun spise magert. Nogle steder bliver der 
holdt karneval til fastelavn. 

Ordet ”karneval” betyder farvel kød. Inden fastelavn kom-
mer ”flæskesøndag”, hvor man spiste rigtig fede stege. Så 
kom ”hvide tirsdag”, hvor man kun spiste mælkemad og 
derefter ”askeonsdag”, hvor nogen sætter en lille klat aske i 
panden og så er fastetiden rigtig begyndt og varer i 40 dage 
indtil påske.

Til fastelavn er det skik nogle steder, at voksne mennesker 
klæder sig ud og går på besøg hos naboerne og driller hinan-
den. God fastelavn.

Fastelavnsbillede egnet af Katrine Storm, Lindhovedvej 25, 9 år 

”Danmarkshistorie – en 
fascinerende mosaik over 
de største og væsentligste 
begivenheder i det 20. 
århundrede”

FILM 
Af Anne Hansen 

Sådan skriver udgiverne af 
de 15 helt nye Dvd’er, der 
på en levende måde fortæl-
ler vor historie. ”Oprør” og 
”Forbrugsfest” er titlen på 
de to Dvd’er, der handler om 
tresserne. Dygtige profes-
sionelle historikere fortæller 
på moderne vis vor historie 

i billeder (film) – selvføl-
gelig med tale. Ved et café-
biografarrangement i den 
meget smukke nyrestaure-
rede krosal viser vi udvalgte 
små afsnit fra filmene. Vi 
inviterer nogle mennesker 
fra vort lokalområde, som 
vil være parate til at snakke 
med forsamlingen om, hvor-
dan de oplevede de årti, som 
på mange måder ”væltede” 
vort samfund. Og så er der 
selvfølgelig mulighed for at 
købe kaffe og te med brød 
til! Alt dette foregår på Eb-
berup Hus. Mandag den 25. 
februar kl. 19.00 – 22.00. 

”Oprør” og ”Forbrugerfest”               

Ny skuespiller redder  
dilettanten i år 
DILETTANT
Af Anne Hansen 

Der øves flittigt på årets di-
lettantstykke. Desværre har 
det været nødvendigt med 
en udskiftning på rollelisten. 
Vor mangeårige og trofaste 
medspiller Lene Lohmann 
har på grund af skiftende 

arbejdstider været nødt til at 
melde fra. Heldigvis har vi 
været så heldige, at Belinda 
G. Mathisen fra Agernæs er 
sprunget ind og har påtaget 
sig at spille Lenes rolle. Alt 
skulle nu være på plads til 
den 9. februar. Mød gerne op 
til en festlig aften.

GALLERI HELNÆS Gl. Præstegaard

Tegne - og akvarelkurser i Bulgarien  
  
I foråret og efteråret afholder galleriet  
kunst- og arkitekturkurser i Bulgariens  
måske bedst bevarede landsby Zeravna.  
En unik og anderledes oplevelse. 

Info: www.kunstkurser.dk · 5539 6040
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DET SKER I FEBURAR

Gudstjenester
10. februar kl. 17.00
17. februar kl. 9.00
24. ingen

Helnæs
Lokalhistoriske arkiv
Åbent den 1. lørdag i hver 
måned fra kl. 9.30 til 11.30
Udstilling i Borgerhuset lør-
dag den 8 marts 13-16 og 
søndag den 9 marts kl. 11 
– 16 ”om 1960 érne og ikke 
mindst i anledning af arki-
vets 25 år jubilæum.

Linedans og gymnastik
Hver mandag er der Line-
dans kl. 19.15 til 20.15 på 
Højskolen. Hver torsdag er 
der gymnastik kl.19.00 til 
20.30 på Højskolen. 

Helnæs Beboerforening
Den årlige dilettantforestil-
ling i Helnæs forsamlings-
hus finder sted d. 9. februar 
2008. I år hedder stykket:” 
Bed & Breakfast” Der spil-
les kl. 14.00 og kl. 19.00. 
Mød op til en festlig aften.

Vildtaften  på Helnæs Kro
Med eftf. dans 1. marts kl. 
18.30. Bestil bord på 
Tlf.  6477 1341 

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

01 Emil de Waal+ 

01 Gratis morgenbuffet til alle

02 Music Music Music

02 Hairspray

05 Fortrylle

08 Pligten Kalder

09 Troubadurs on tour

09 Fortryllet

12 Hitman

14 Snigpremiere: To verdener

16 Jungledyret Hugo 3

19 Mr. Woodcock

19 Jungledyret Hugo 3

25 Michael Falch - en solo aften

26 De unge år

29 Strange Party Orchestra

Rubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009 

Borgerhuset
Borgerhuset afholder gene-
ralforsamling d. 11 marts i 
Borgerhuset. Dagsorden ef-
ter vedtægterne. Indkomne 
forslag skal indgives til Laila 
Hansen senest 8 dage før ge-
neralforsamlingen.

Foredrag
Foredrag på Højskolen på 
Helnæs Onsdag den 6. fe-
bruar kl. 19.30
Emne: Stat og Kirke
Folketingets Ombudsmand, 
Professor. dr.jur. Hans Gam-
meltoft-Hansen
Arrangementet er gratis. 

Arr. Helnæs menighedsråd

Tartelet aften
Tartelet aften torsdag den 28. 
februar kl. 18.30. Husk tilmel-
ding så hurtigt som muligt og 
senest den 20. feburar. Entré 
for menu, foredrag m.m. 100 
kr./pers. Tilmelding dreis-
ler@mail.dk eller  brug blan-
ketten. Se vedlagte.

Banko i Forsamlingshuset
Tirsdag den 11. marts kl. 
19,00 arrangeres i samarbej-
de med Beboerforeningen.

Theaften
Ka’ vit’ lav’ the ? Så ka’ vi 
skisme lær’t !
Moira fra Strandbakken har 
ved flere lejligheder sagt, at 
danskere ikke kan lave the, 
men det kan englændere! 
Det sidste får hun nu lejlig-
hed til at bevise. Kom derfor 
til The-aften i Borgerhu-
set mandag den 18. feb. kl. 
18.30. Medbring egen kop 
(og tallerken). Tilmelding 
senest 4 dage før til Moira på 
Tlf. 6597 2295.

Jagtforeningen meddeler 
Der er planlagt regulering af 
ræve lørdag den 16/2 kl 9.30, 
og der er mødested ved Bor-
gerhuset.

Borgerhuset
Borgerhuset afholder gene-
ralforsamling d. 11 marts i 
Borgerhuset. Dagsorden ef-
ter vedtægterne. Indkomne 
forslag skal indgives til Laila 
Hansen senest 8 dage før ge-
neralforsamlingen.

»EbberupHus« 
Der vises tresserfilm:

Mandag den 3. marts  
»Harry og kammertje-
neren«, 1961 Vært: Helle 
Blume Andresen, Helnæs

Mandag den 10. marts 
»Støvsugerbanden«, 
1963Vært: Hans Frederik 
Larsen, Barløse

Mandag den 17. marts 
»Søskende« Vært: Thomas 
Bruun, Turup
Cafébiografaftenerne stræk-
ker sig tidsmæssigt fra kl. 
19.00 til senest kl. 22.00

Forløbet af aftenerne:
1. velkomst og optakt ved 
værten (mulighed for køb af 
øl og vand).

2. filmforevisning.

3. kaffe/the pause med 
ta -́selv-bord á kr. 30.00 
(betales på stedet).

Til kaffe/theen serveres 
franskbrød med smør og to 
slags pålæg. (selvbetjening)

4. meningsudveksling styret 
af aftenens vært, der kan 
invitere gæst(er). 
Der bliver lagt vægt på 
et meningsfuldt samvær 
med rige muligheder for at 
mange kan udtrykke deres 
meninger. Gennemtyggede 
smagsdommersynspunkter 
opleves i rigt mål andre 
steder! Folk vil gerne tale 
sammen, hvilket cafébord-
opstllingen befordrer.

5. afslutning.

Billetter:
De tre film »sælges« som 
samlet pakke à kr. 100. Der 
sælges max 110 stk.
Billetter forudbestilles og 
kan købes decentralt i arki-
vernes normale åbningstider 
eller på Ebberup Hus.
Der vil senere foreligge en 
informationspjece angående 
filmaftenerne med de nød-
vendige oplysninger.

Helnæs Forsamlingshus  
Aktivitetskalender 2008
Dilettant
Lørdag d. 9. februar kl. 14 og kl. 19  

Tartelet-aften (invitation vedlagt HP)
Torsdag d. 28. februar kl. 18.30  

Bankospil Tirsdag d. 11. marts kl. 19  

Fugleskydning Lørdag d. 19. juli kl. 9 til 16  

Høstfest Fredag d. 12. september kl. 19  

Generalforsamling i forsamlingshuset + arrangement
Tirsdag d. 18. november kl.  19  

Juletræ på en ny måde Lørdag d. 20. december  
For børn: kl. 13 til 16.
Fællespisning: Kl. 18 

Reservér dagene nu. Der vil blive omdelt sedler, når ar-
rangementet nærmer sig. 

Bestyrelsen
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Under rubrikken Mærkedage 
optager HelnæsPosten orien-
tering om kommende fødsels-
dage, jubilæer, bryllupper 
o.s.v. – gerne med billeder

MÆRKEDAGEKØB & SALG Rubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009 

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

Assens 
Vinduespolering

v/Ebbe Vesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

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

60 År
Merri A. B. Christensen 60 
år søndag den 24. februar
Vi ønsker hjertelig tillykke 
med dagen.

30 års jubilæum
Vivi Wentzlau kunne den 1. 
februar fejre 30 års jubilæum 
som dagplejemor i skiftende 
Assens Kommuner. Tillykke 
med jubilæet.

Familie søger bolig på 
Helnæs
Vi ønsker at bo permanent 
på Helnæs, derfor søger vi en 
gård eller byggegrund.
Vi er en familie, 2 voksne og 
4 børn:
Med tak og glæde tager vi 
imod hvert tilbud eller ”praj” 
om grund, gård, hus som bli-
ver til salg på 
Tlf. 2365 8240 eller på
wiederhold@mail.dk

Gratis sten
Pikkede sten til gårdsplads el-
ler lign. kan afhentes gratis.
Dreisler, Ryet 22
Tlf. 6477 1272

Hittegods
Ved høstfesten den 14. sep-
tember 2008 i Helnæs For-
samlingshus er glemt en 
damejakke i sort velour med 
pailletter. Kontakt venligst 
Bente Haines 6066 3341

Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt 
om vinteren, udlejes. 
Henvendelse: 
Helnæs Antik  
Tlf. 6477 1485

Efterlysninger: 
Postkort  
Har du nogle gamle postkort 
med motiver fra Helnæs, så 
vil jeg gerne passe på dem.
Batterilygte
Jeg har på Stævnevej fundet 
en stor grøn håndlampe med 
akkumulator, og selv om det 
er dejlig lygte, vil jeg gerne 
levere den tilbage til ejeren. 
Eigil, Strandbakken 21
Tlf. 4042 9388

Ejer efterlyses
Ejer til bortløben kat søges.
Sort kat, meget kælen, måske 
vant til hunde, har været ved 
Abkjeldsgård de sidste ca. 10 
dage.
Ring på 6477 1981

Lammespegepølser sælges
1/1 pr. stk. 140,-
Helnæs Naturlam
Marianne Terp
Tlf. 6477 1668

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.

Husk:
Brugere af denne side be-
des venligst kontakte Helle 
Blume Andresen, når der er 
handlet eller der ønskes æn-
dring af annonce. Vi ønsker 
siden skal være aktuel og 
levende.

Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Helnæs Byvej 33
Tlf. 6477 1595

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19
Tlf. 6477 1397

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Helnæs Forsamlingshus
Fdm. Janus Storm
Lindhovedvej 29
Tlf. 6477 1882
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Helnæsbyvej 26 A
Tlf. 6477 1260

Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Helnæs Byvej 67
Tlf. 6477 1870

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Bøgeskovvej 16
Tlf. 6477 1307

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

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Ingrid Sonne
Å Strandvej 94
Tlf. 6474 1317

I/S Maen
Fmd. Finn Hemmingsen
Stævnevej 23
Tlf. 6477 1329

Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Stævnevej 2
Tlf. 6477 1501

Vandværket
Fmd. Preben Jensen
Helnæs Byvej 7
Tlf. 6477 1306

Menighedsrådet
Fmd. Bodil Storm
Ryet 19,
Tlf. 6477 1397
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

FORENINGER
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Hvor bit’ ene går i land

Fa’er! Er det bredbåndet 
til Helnæs? 
- Ja, lille Gysse, og TDC 
si’er, der godt ka’ være 
»kul på«, selvom det er 
rundt!
Frit efter Gyssebogen af 
Fritz Jürgensen (1818-68):

jz

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Af Poul Dreisler 

I artiklen, skrevet af TDC ś 
kom mu nikat ionsmeda r-
bejder Kåre Christiansen 
nævnes det, at betegnelsen 
”Den yderste ø” er anvendt 
om Helnæs, trods det, den 
dog er en halvø. Betegnelsen 
har med roeren på billedet at 
gøre. Hvem er han og hvor 
er han på vej hen? Er det en 
sønderjyde på vej til tartelet-
fest? Eller er det en Helnæs-
boer, fra før vi fik bredbånd? 
Nej, det er meget værre. Han 
er nordmand, og hedder Ter-
je Vigen. Under den engel-
skeflådes blokade af den 
danske korneksport til Nor-
ge under Napolionskrigene i 
begyndelsen af 1800-tallet, 
roede Terje Vigen over Kat-
tegat efter brød til sin sulten-
de familie, men blev opbragt 
af den engelske marine. Han 
boede på ”den yderste nøgne 

ø”. Henrik Ibsen har skrevet 
om ham ”Terje Vigen”. Før-
ste vers (af 43) lyder:

”Den yderste ø”

Der bode en underlig gråsprængt en
på den yderste nøgne ø;  
– han gjorde visst intet menneske mén
hverken på land eller sjø;
dog stundom gnistred hans øjne stygt, – helst mod uroligt 
vejr, – og da mente folk, at han var forrykt,
og da var der få, som uden frykt kom Terje Vigen nær.

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


