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Hvorfor hænger der en 
skibsmodel i mange danske 
kirker? Helnæs Kirke fik sit 
kirkeskib i 1929 af en gruppe 
sømænd, født på Helnæs, der 
havde skillinget sammen til 
en model af fregatten Jylland. 
Til august har det hængt der 
i 80 år

KIRKEsKIbET
Af Poul Dreisler tLæs mere på side 6

Kirkeskibet i 
Helnæs Kirke

I skibet, der hænger midt i kir-
ken, ligger to breve, der blev 
indlagt året efter ophæng-
ningen i 1929. Det ene brev 
er et gavebrev, der udtrykker 
givernes forklaring på, hvor-
for de har givet denne gave til 
kirken. Teksten er citeret ne-
denfor i sin fulde længde.

Gavebrevet 

»Dette Skib, der bærer den 

latinske Paaskrift »DONUM 
NAUTORUM« er en Model 
af Fregatten »JYLLAND«, 
bygget af Skibsbygmester 
Gorm Clausen, Marstal, og 
skænket af undertegnede 
Sømænd til HELNÆS Kirke 
i Aaret 1929.
Vi udtrykker herigennem vor 
dybfølte Tak til den Kirke, 
hvor vi er blevet indviet til 
Medlemmer af den kristne 

Menighed, og til det Sogn, 
hvor vi er født og opfostret.«
Den latinske påskrift betyder 
ganske enkelt ’sømændenes’ 
gave.

Det andet brev

Der ligger endnu et papir 
nede i skibet. Det er skre-
vet af modelbyggeren Gorm 
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LEDERIndhold
KIRKESKIBET > Forsiden og side 6
KIRKEsKIbET I HELNÆs KIRKE
Hvorfor hænger der en skibsmodel i mange danske kirker? Helnæs 
Kirke fik sit kirkeskib i 1929 af en gruppe sømænd, født på Hel-
næs, der havde skillinget sammen til en model af fregatten jylland. 
Til august har det hængt der i 80 år.

PASTORENS KLUMME > Side 3
EN GOD bOG

MILjØ- Og ENERgI > Side 4
»MÅLENE ER AMbITIØsE OG sAMTIDIG REALIsTIsKE«..!
Således skriver Klima- og Energiminister Connie Hedegaard i et brev 
til Helnæs Miljø- og Energiforening. 

vI HAR MODTAgET > Side 5 og 7
NYTÅRs TANKER FRA HELNÆs OM HELNÆs

BEBOERFORENINgEN > Side 8 
GENERALFORsAMLING I bEbOERFORENINGEN
– Beboerforeningen mener, at det er en god idé at Helnæs har et 
tostrenget kontaktsystem til kommunen. En generalforsamling 
med fornyelse og tradition.

FORSAMLINgSHUSET > Side 9-10
RENOVERINGEN AF FORsAMLINGsHUsET I GANG
januar og februar står i forandringens tegn i forsamlingshuset. 
Der er hektisk byggeaktivitet. vi har set indenfor på byggepladsen 
og talt med håndværkerne, der glæder sig over at arbejde med 
ægte håndværk.

LANDDISTRIKTSPOLITIK > Side 10-11
YDEROMRÅDE I KOMMUNENs LANDDIsTRIKTsPOLITIK 
Hvad er et yderområde? Det er et område, der ligger yderligt i for-
hold til resten af kommunens landdistrikter. Det kunne også være 
et område, der yder til kommunen. 

vELKOMST > Side 12
VI VILLE TIL VANDET
Pernille og Anders »på fyret« og deres 3 børn er flyttet ind i den 
renoverede fyrmesterbolig.

Tryghed / utryghed
En søgen på nettet med overskriftens søgeord giver mange 
muligheder. Fra et debatmøde om begrebet tryghed, som 
organisationen Trygfonden afholdt i 2006 med deltagelse af 
500 studerende og et panel af eksperter, blev disse udtryk for 
tryghed / utryghed lanceret:

Baggrunden for denne interesse er ret personlig, idet vi på 
Helnæs i to på hinanden følgende uger oplevede indbrud og 
tyveri i private hjem. Det ene var hos os på Ryet. 
Det er ubehageligt at vide, at der har været fremmede hænder 
inde i klædeskabe for at vende tøjbunker eller nogle har krav-
let rundt i sofaen for at rive en lampe ud af væggen, eller har 
haft alle skuffer og skabe åbne for at afsøge alt, der kunne af-
sættes på hælermarkedet og give en økonomisk gevinst, hvor 
småt det end måtte være. Eller vide, at hvis vi ikke hurtigt 
sørger for at få billåsen omkodet vil den stjålne reservenøgle 
kunne bruges af den fremmede.
I forhold til dagens daglige Tv-avis med bandekrige, skyderi 
i gaderne, raketter over grænser og generelt, den daglige do-
sis af at ragnarok er et skridt nærmere, er et sådant indbrud 
ikke værd at tale om. Herregud, smykker, lamper, TV og 
det hele erstattes og livet går videre. Men alligevel, flytter 
vi ikke grænsen for vor tillidsfuldhed overfor fremmede en 
smule, når man oplever brud på en leveform, man troede var 
sikker og tryg?
Og ændrer vi ikke vores måde at leve det liv i lokalsamfun-
det, som vi troede var relativt farefrit? Vi låser nu alle døre, 
selv under kortvarige ophold udendørs, vi gemmer alle vær-
digenstande, vi sikrer os med alarmer og vi skærper vor agt-
pågivenhed. Vi holder øje med mistænkelige fremmede. Vi 
hegner inde, vi spærrer af. Vi sikrer os med lås og slå.
Det er generelt en usund ændring af de livsvilkår, vi ideelt 
ønsker at leve under. Et så trivielt tyveri med så ringe skade 
bør ikke ændre på måden, vi ønsker at leve på. Et standpunkt 
som kan gælde på mange niveauer – helt frem til forholdet 
mellem graden af terrortrusler og tilsidesættelse af samfun-
dets retssikkerhed. Ved genlæsningen af ovennævnte udtryk 
for tryghed, er de alle i spil, når man tænker over konse-
kvenserne af selv en så banal og triviel, men dog irriterende 
hændelse, som et overgreb på ens ejendom.

Teologen Søren Nordentoft 
stiller et sted det spørgsmål; 
hvad kendetegner en god bog?
Han siger: »Hvis en forfat-
ter altid kun skildrer lutter godt, 
er han da en god forfatter og 
sandfærdig over for virkelig-
heden? Nej. Og hvis han aldrig 
skildrer andet end lutter mørke 
og ondskab? Nej, heller ikke. 
Begge dele er lige ensidige og 
dermed virkelighedsfjern.
Kun en forfatter, der formår at 
skildre livets dobbelthed af lyst 
og mørkt, godt og ondt, og dog 
på en eller anden måde holder 
tingene sammen, taler sandt 
om virkeligheden. For virke-
ligheden på denne jord er nu 
engang dobbelt«.

En forfatter, der formår at 
skildre livets dobbelthed af 
lyst og mørkt, godt og ondt, 
og dog holde tingene sam-
men er Tage Skov Hansen. 
I hans roman »Den hårde 
frugt«, kan man læse en sam-
tale mellem to mænd. Den 
ene er romanens fortæller og 
hovedperson, advokaten Hol-
ger Mikkelsen. Den anden 
er præsten Jakob. De to er 
gamle kammerater fra mod-
standsbevægelsen og de står 
og taler sammen i kirken:
»Hvad siger du til folk?«, 
spørger Holger. 
Og Jakob svarer: »at de er 
glemsomme og utaknemme-
lige.« 
»Du siger vel også; »… at de 
skal forbedre sig?« vil Holger 
vide. Men det siger præsten 
ikke noget om. »Jamen skal 
de da ikke omvende sig? 
»Hvorfor det?«, spørger præ-
sten. »Gud er trofast«. 
»Men lidt om næstekærlig-
hed, da?«, fortsætter Holger. 

Jo, det kan præsten ikke helt 
undgå. 
Men så siger han: »Jeg taler 
ikke så længe. Jeg siger bare 
at de selv er ude om det og at 
tilgivelse fornyer livet«(..).Og 
så fortæller jeg nogle anekdo-
ter for at fylde tiden ud. Det 
kan folk godt li .́ 
Men hvad kan du bedst selv 
li´? Konfirmationer eller bar-
nedåb eller bryllupper? 
»Begravelser«, sagde Jakob. 
»Jeg er god til begravelser især 
når det er de dumme svin«. 
Jakob støttede sig til et af sto-
lestaderne med begge hæn-
ger og skruede halsen ned 
mellem skuldrene, så plud-
seligt at jeg troede han ville 
knække sammen. Men som 
om, fortæller Holger, (at) jeg 
omsider var stødt på noget 
hårdt og entydigt i ham, gav 
han sig til at tale stødvist. 
Forklare mig noget i et an-
det stemmeleje og et roligere 
tempo end før. Om en magt 
som kom til stede i kirken, 
når der var mennesker i den. 
Ellers ikke. En magt som var 
anderledes end mennesker og 
fik ham til at glemme, hvad 
han havde imod mennesker. 
Ikke sådan, at han pludselig 
så forbi, hvordan de var til 
daglig. Eller kom til at lide 
dem han ellers ikke kunne 
fordrage. Eller tilgav dem. 
Nej, men han kunne kun føle 
den magt, som var Guds nær-
vær, når han stod midt mel-
lem andre mennesker. Og kun 
når de dumme svin også var 
der. Aldrig når han var alene. 
(…) »Jeg forstår det vist ikke 
helt«, tilstod jeg. 
»Det havde jeg heller ikke 
ventet«, svarede han og løf-
tede hovedet. 

»Men de har altid delt sig op 
i grupper og bekæmpet hin-
anden. De har aldrig været et 
folk, sådan som du måske tror. 
De har altid skilt sig af med 
dem der sagde dem imod og 
dannet menigheder. Det eneste 
sted de ikke kan lave menig-
hed er herinde. Fællesskabet 
om døden gør det ret ligegyl-
digt om en mand er SF ér el-
ler Venstremand.(…) Ovre på 
plejehjemmet, sagde Jakob, har 
vi en gammel østfrontfrivillig. 
Det bliver en dag…«
Med sin skildring af samta-
len mellem de to gamle mod-
standskæmper, præsten og 
advokaten, synes jeg, Tage 
Skou-Hansen får sagt noget 
afgørende om, hvad en kri-
sten gudstjeneste er. Den er 
et sted, hvor vi lytter til en 
sand tale om virkeligheden: 
Om livets dobbelthed af lyst 
og mørkt, godt og ondt. Om 
de vilkår som vi har til fæl-
les; livet og døden. Og så er 
gudstjenesten et sted, hvor 
en gammel modstandsmand 
kan begrave en tidligere øst-
front-frivillig. Et sted, hvor 
vi er fælles om håbet til en 
magt der kan tilgive alt det, 
som vi ikke kan tilgive os 
selv og hinanden. Og fæl-
les om en tro på, at Gud er 
trofast, også selvom vi ikke 
er det.

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

Mangler du en folder, brochure eller et nyt
visitkort, så få et uforpligtende tilbud. 

 www.helnaeshus.dk

En god bogDilettant 

Nu er der gang i prøverne 
til årets dilettantstykke. Det 
gav en del besvær i begyn-
delsen, da en af hovedkræf-
terne sprang fra på grund 
af en skiferie først i marts. 
En afløser er fundet, så rol-
lerne er besat. Aktørerne er: 
Mogens Rasmussen, Kirsten 
Nielsen, Mette Mortensen, 
Erik Mortensen, Ejgil Chri-
stensen, Gerner Bauer, Eske 
Hemmingsen og Pernille 
Jørgensen.
Stykket hedder: »Sommer-
landets glæder«, og det opfø-
res 7. marts i det forhåbentlig 
nyrenoverede Forsamlings-
hus. Tilskuerne kan glæde 
sig til et fornøjeligt stykke 
med et spændende person-
galleri.
Der sker en del forviklinger i 
stykket, som det jo hører til i 
en gang dilettant

Læseprøve i Borgerhuset

KORT NYT

»Tryghed er at turde løbe en risiko,  
uden at være dumdristig.« 

»selvværd, selvtillid, og selvrespekt giver tryghed.« 
»Tryghed er at kunne leve med utryghed.« 

»Tryghed er at være en del af et fællesskab.« 
»At have et klart tilhørsforhold skaber tryghed.« 

»Evnen til at håndtere sine nederlag, er med  
til at udvikle trygge mennesker.« 

»Tillid til samfundet og systemerne er  
fundamentet for et trygt samfund.«

pd

gb
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og Energiakademiet. Totalt 
set producerer man på øen 
mere energi end der forbru-
ges også inklusive færgens 
energiforbrug. Efterhånden 
vil også transporten på øen 
blive afløst af elbiler?

Energiplan for Helnæs

Op mod jul havde energi-
foreningen kontakt med 
fonden PlanEnergi, der har 
udarbejdet en foreløbig ener-
giplan. Denne skitse skal 
der arbejdes videre på med 
udarbejdelse af konsekvens-
beregninger etc. Derfor er 
der skabt forbindelse til Syd-
dansk Universitet i Odense, 
der har ekspertisen til at ud-
føre denne vigtige del af det 
forberedende arbejde.
Det skal fremhæves at As-
sens kommune har været 
meget åbne over for vore 
spørgsmål af mere teknisk 
og politisk karakter.

Informations- og  
medlemsmøde

Tirsdag d. 24. feb ru ar kl. 19.30 
indbyder Ener giforeningen til   
informationsaften om for-
eningens status og det videre 
arbejde. 
Dagsorden vil blive sendt 
ud til medlemmerne, men vi 
synes at interesserede, der 
endnu ikke er blevet med-
lemmer, også skal være vel-
komne.
Medlemskab kan ske ved 
henvendelse til Palle Her-
mansen tlf. 63 73 70 13 eller 
Anders Lyng 64 77 18 04.

forsyningen og visionerne 
bag indsatsen på Samsø.

Fra driftsudgift til investering

Det geniale i løsningerne på 
Samsø er:
I første omgang spares der 
ikke noget. Den energiudgift 
man havde tidligere bliver nu 
blot brugt som investering i 
energianlæg. Besparelsen og 
eventuel gevinst kommer i 
anden omgang når investe-
ringerne er betalt. Samtidig 
oplevede man sammenhold 
og stolthed over at være an-
svarlig og aktiv i frigørelsen 
fra energiområdets store 
udsving og usikkerhed om 
den fremtidige forsyning! 
Artiklens skriverkarl tænkte 
under besøget med taknem-
melighed tilbage på solvar-
meanlægget på Bangholm: 
dette anlæg kostede i 1997 
kr. 25.000 og er beregnet til 
at dække ca. 20% af ejen-
dommens energi til varme og 
varmt vand. Det svarer til en 
besparelse på ca. 600 l. olie 
årligt. Med en gennemsnit-
lig literpris på kr. 7 i løbet af 
de 11 år siden etableringen, 
er der sparet ca. kr. 46.200. 
Ved at investere, er der i pe-
rioden sparet ca. 21.200. In-
vesteringen var altså – via 
den gratis energi – forrentet 
allerede efter knap 6 år! At 
oliepriserne i perioden har 
været højere, kan kun forøge 
glæden ved investeringen. 
Under besøget på Samsø 
så vi vindmøllerne (der 
ejes i fællesskaber, indivi-
duelt etc.), varmecentraler 

»Målene er ambitiøse og 
samtidig realistiske«..!
således skriver Klima- og 
Energiminister Connie  
Hedegaard i et brev til  
Helnæs Miljø- og  
Energiforening

MILJØ- OG ENERGI
Af Anders Lyng 

Midt i Miljø- og Energi-
foreningen’s forberedende 
arbejde, dukkede der et 
brev fra klimaministeren 
ind ad brevsprækken. Af 
brevet fremgår at ministe-
ren bakker vort initiativ på 
Helnæs op. Hun giver i bre-
vet udtryk for at det er af-
gørende at så mange lokale 
kræfter som muligt bakker 
op om den fælles indsats 
og ministeren noterer sig 
den store interesse der har 
været blandt husstandene 
på Helnæs for at blive med-
lem af Energiforeningen. I 
foreningens bestyrelse har 
det været en travl periode 
siden foreningens etab-
lering i oktober sidste år. 
I forlængelse af mødet med 
Søren Hermansen fra Ener-
giakademiet på Samsø, 
der var indleder på mødet 
i oktober, blev der aftalt et 
besøg på Samsø. Energi-
foreningens bestyrelse rev 
en dag ud af kalenderen for 
ved selvsyn at få mere viden 
og fornemmelse for energi-

dalvænget 10
5610 assens
tlf. 64 71 55 58
biltlf. 40 11 81 26
e-mail: 
erling@ep-assens.dk
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Vi sætter ekstra skub 
i din bolighandel

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

Kontakt os for at få en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering

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

www.jonsered.dk

PÅLIDELIGE SAVE 
FRA JONSERED

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

  2.295,-

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

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

   1.995,-

NYHED!På Kildegårdens loft, sirligt 
indpakket i avispapir fandt jeg 
et par lange uld-underbukser. 
Det var ved første øjekast 
svært at se, hvad der  
overhovedet var i avispapiret, 
for der var lap udenpå på lap 

Fundet gav stof til efter-
tanke. At avisen er fra 1954 
er heller ingen tilfældig-
hed, man havde netop over-
stået Suez-krisen. En krise 
der blev forstærket af, at  
man netop havde udskif-
tet hestene med trakto-
rer. Danmark havde fået 
Marschal-hjælp fra USA, 
der blev brugt til indkøb 
af traktorer i USA, dvs. 
en hjælp til selvhjælp, for 
pengene vendte tilbage 
til USA igen. USA fik be-
skæftiget de hjemvendte 
soldater, der kom hjem  
til et intakt produktionsap-
parat til forskel fra Europa, 
der var sønderbombet. Man 
havde netop oplevet, at man 
var afhængig af olie, når he-

stene var væk. Anna huske-
de manglen under krigen, 
og gemte derfor sirligt de 
uldne bukser væk. Under-
benklæderne vækker stof 
til eftertanke, og kan ses på 
Lokalhistorisk arkiv.

Forslag til studiekreds
Nu har vi krise igen igen! 
Der er ikke længere frit valg 
på alle hylder, men hvor læn-
ge varer krisen? Svaret gives 
på Internettet linket: ’Chris-
Martenson.com, afsnit 15 om  
økonomiske bobler i histo-
risk perspektiv. Foredraget 
er på engelsk. Vi hører en 
mand der har sat sig ind i 
verdens sande tilstand, og 
din verdensopfattelse vil ikke 
længere være den samme. 
Foredraget viser vækstkur-
ver, med hvad det indebærer. 
Det er værd at overveje, at 
lave en studiekreds om netop 
dette foredrag.

Fra vækst- til  
ligevægtssamfund 

For 30 år siden var der man-
ge studiekredse om bogen 
Oprør fra Midten. – Det hu-
mane ligevægts samfund. Vi 
gik ud af 2008 uden at nogen 
bemærkede, at det er 30 år si-
den bogen blev udgivet. Det 
er den bog, næst efter H.C. 
Andersen, der er oversat til 
flest sprog. De 3 forfattere 
Villy Sørensen, Helveg Pe-
tersen og Niels I. Meyer var 
ikke forud for deres tid. Rap-
porten ’Grænser for vækst’ 
var udgivet, og de hand-
lede ud fra den. De forudser 

Forfatteren efterlyser fornyet  
Oprør fra Midten

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

Kokken på Gl. Brydegaard 
byder på 

månedens menu

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

Søndag lukket

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

Solvarme på Samsø

Samsø Energiakademi

”Målene er  
ambitiøse  
og samtidig  
realistiske”..!

VI HAR MODTAGET

Nytårstanker fra Helnæs  
om Helnæs 

tFortsættes på side 7
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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!

Fortsat fra forsiden

Clausen, der underskriver 
sig som »Skibbygmester«
Han fortæller i brevet, at mo-
dellen er bygget i Marstal i 
1929 og døbt samme år, den 
5. august, med navnet JYL-
LAND. Han skriver derefter: 
»Skibet skal forestille vor 
gamle Fregat JYLLAND, 
som løb af Stabelen den 20. 
November 1860 og deltog i 
den sidste hæderfulde Træf-
ning ved HELGOLAND 
den 9. Maj 1864, da de brave 
danske Sømænd hævdede 
Flagets Ære, og viste Prøj-
serne og Østerrigerne hjem. 
– Gid den maa hænge i man-
ge År til Minde om svundne 
Tider og minde Ungdommen 
om Fædres Bedrifter i Dan-
marks Trængselsaar, at de 
maa bevare deres Kærlighed 
til Land og Flag.«
Der er ingen særlig forkla-
ring på, hvorfor det er fre-
gatten Jylland, der er hængt 
op. Den ses ikke at have haft 
nogen særlig sammenhæng 
med Helnæs, men den var 
en populær model, idet den 
hænger i ikke mindre end 
30 andre kirker i Danmark. 
Om fregatten læs http://www.
fregatten-jylland.dk/default.
aspx

Prisen

Ud over denne hyldest til 
skibet og opfordring til ung-
dommen, har Gorm Clausen 
anført, »at skibet er bygget på 
Spant og planket op« og en-
delig rummer brevet et regn-
skab over hvor meget hver 

enkelt af giverne har bidraget 
med og hvad skibet har kostet. 
De otte mænd har givet fra 10 
kr. til 50 kr. (som 4 har givet) 
og har i alt betalt 308 kr for det 
hele. 300 for skibet og 6 kr. for 
at få det bragt til Helnæs og 2 
kr. for returfragt af emballage. 
Hvorfor denne ulige gavmild-
hed fortælles der ikke noget 
om, men er formodentlig 
udtryk for den enkeltes beta-
lingsevne. 1929 var det første 
alvorlige kriseår i den tids 
alvorlige verdensøkonomi-
ske krise. (Bl.a. kostede et kg 
flæsk 1.50 kr. og faldt gradvist 
til i 1932 at koste 62 øre).

Hvorfor et kirkeskib

Begrebet kirkeskib betyder 
både det, der hænger i kirken 
og selve bygningsdelen ski-
bet, der er det største rum, og 
der hvor menigheden sidder. 
Betegnelsen har sin oprin-
delse fra græsk og gennem 
tiden er ordet skib blevet be-
tegnelsen for såvel bygnings-
delen som for den skik, der i 
15-1600 tallet er opstået med 
at hænge et modelskib op i 
netop skibet. Især i Danmark 
har denne tradition godt fat, 
idet mere end hver anden 
kirke har en skibsmodel i 
skibet. I nogle kirker har man 
flere skibsmodeller ophængt. 
Bl.a. i Sønderho kirke er der 
ikke mindre end 14 ophængt 
og i Nordby kirke er der 9, 
begge kirker ligger på Fanø. 
Med disse tal og generelt er 
det i kystnære byer og områ-
der, at der er en skibsmodel 
ophængt i kirkeskibet. Der 
er skrevet meget om hvor-

for man hænger en model 
af et skib op i kirkerummet 
og den mest almindelige an-
tagelse er, at det er søfolk, 
som i taknemmelighed over 
at have overlevet en farefuld 
færd eller et langt liv på søen, 
forærer kirken en model en-
ten af det skib man selv har 
sejlet med eller en man, som i 
vort tilfælde, køber til formå-
let. Som det er fremgået i vort 
eksempel, er det netop sådan 
det hænger sammen. Giverne 
er alle sømænd og de udtryk-
ker stor taknemmelighed 
overfor deres kirke for, hvad 
de mener, den har givet dem 
fra barns ben. 

Otte sømænd fra Helnæs

De otte sømænd kommer 
alle fra Helnæs. Papirerne 
fra 1929 er i kopi sendt til 
Harald Storm fra hans onkel, 
Niels Larsen, i København, 
der er én af giverne, i 1975. 
Han giver dem videre til 
Karen Sørensen, Stensgård, 
der sidder i menighedsrå-
det og nu er de overgivet til 
arkivet. Heri står bl.a. at H. 
Peder Fløjborg er fra Tage 
Fløjborgs fiskerhus, Hans 
P. Fløjborg var sømand el-
ler fisker. H. Jørgen Hansen 
kommer fra Søren Sørensens 
ejendom ved kroen, står der. 
Han har været sømand, men 
er gået i land og blevet po-
litimand i Helsingør. Mads 
Hansen kommer også fra Sø-
ren Sørensens ejendom ved 
kroen. Han var også sømand 
og fisker og blev senere ud-
deler i Helnæs Brugs. Det var 
Mads Hansen, der fandt på 

navnet Helnæs Hus, da han 
oprettede sommerpension 
og byggede pavillonen etc. 
Peter Hansen var fra Alfreds 
Jensens hus ved stranden, 
sømand og fører af bl.a. eget 
skib. Marius Jensen, tilknyt-
tet Rørmosegaard, sømand 
bl.a. kaptajn i handelsflåden. 
Niels Larsen er født i Helnæs 
Kro, sømand og bl.a. kaptajn 
i Fyr- og Vagervæsenets 
skibe. H. Marius Madsen fra 
Arne Christiansens hus, fi-
sker, sømand bl.a. skibsfører 
i handelsflåden. Og den ot-
tende giver, Peder N. Peder-
sen, født i Lillemosegaard på 
Helnæs. Skibsfører bl.a. lods 
i Svendborg. Der er lidt usik-
kerhed om der er otte eller ni 
givere. I papirerne nævnes 
også en Peder Pedersen, men 
han bliver ikke nævnt i Ha-
rald Storms gennemgang af 
de otte givere.

Tak fra menighedsrådet

Pastor J.H.Wilms takker for 
gaven på menighedsrådets 
vegne og sender billeder af 

Fregatten Jylland i Helnæs Kirke

en fare for demokratiet, når der 
bliver mangel på nødvendige 
varer.  Derfor udtænkte de et 
samfund uden – ismer og med 
en human menneskeopfattelse. 

Hvorfor oprør fra midten? 

Har man ikke midten med, 
har man ikke det demokra-
tiske flertal. Derfor er det 
midten, der skal indse beho-
vet for at ændre de herskende 
udviklingstenden ser og gøre 
oprør.
Ind røm met, ’Oprør fra Mid-
ten’ er svær at læse. Behovet 
for at ændre herskende ud-
viklingstendenser kan ikke 
anskueliggøres bedre, end 
det er gjort af ChrisMartin-
sons internet-foredrag. 
Man kan derfor med fordel 
læse ’Oprør fra Midten’ fra 
afsnittet, hvor de beskri-
ver deres menneskeopfat-
telse, det er det afsnit, der 
er bogens eksistensberet-
tigelse. Det specielle ved 
de tre forfattere er, at de 

3 ikke vil lave mennesket  
om, men indrette samfundet 
ud fra, hvordan mennesket er, 
og ikke som i andre ideologi-
er som de burde være.
Dernæst er deres samfund 
tilpasset vores klode som 
den er, og ikke tre kloder 
større, for at svare til vores 
forbrug. Borgerløn, som er 
det eneste fra bogen nogle 
husker, er ikke et mål i sig 
selv, men et redskab til at 
nå målet. Ikke en utopi!
Men det er en utopi ikke 
at gøre noget, det vil sige 
ikke at tro på noget, og tro 
så meget, at man vil ændre 
noget. Bogen taler ikke om 
religion, hvilket nok er en 
svaghed. For den bruger 
moral som selvstyring i små 
samfund. Moral kommer 
ikke ud af den blå luft, den 
kommer ud af en fælles tro.

En anden afslutning

Jeg ville oprindeligt have 
afsluttet nytårstalen med 
et: Lad guderne bevare 
Danmark. Vi får brug for 

det. Men kom så i tanker 
om Bush og hans brug af 
Gud, – og på Fogh og Blair 
og Bin Laden.!!!! Da den 
hvide mand, med sin Gud 
kom til Amerika, var der en 
million bisonokser pr. indi-
aner, fem år senere var der 
ingen bisoner tilbage. Og  
de var ikke blevet spist!!! 
Den rigtige slutning på 
denne nytårstale må derfor 
være:
Hvis vi har den rigtige ånd, 
vil vi have en fremtid. (Den 
indianske ånd, kommer tæt 
på den ånd, der har fremti-
den i sig.)

Tanken hjem til Helnæs

Håber nogen vil slutte op 
om initiativer, for hvad gør 
vi, når vores små brønde 
på Helnæs er forurenet, og 
vandværkets boring er 60 
meter dyb, og vi ingen fossil 
energi har, hvordan får vi så 
vandet op?
Forsinket Godt nytår fra Jør-
gen Wentzlau.
Kontakt: jørgen@wentzlau.dk

Fortsat fra side 5

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere
LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

aFdElIngEn I aSSEnS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TlF. 64 71 24 12

den ophængte skibsmodel 
med til giverne. To af dem 
bor på det tidspunkt på Hel-
næs. Det er Mads Hansen og 
H.P.Fløjborg. Det har åben-
bart voldt nogle problemer, 
at få samling på det hele, idet 
Niels Larsen, (Harald Storms 
onkel), der er pennefører, sen-
der de to breve, der skal læg-
ges ned i skibet ca. et år efter, 
det er hængt op i 1929. For-
klaringen er, at det har været 
svært at få kontakt med dem 
alle siden modellens levering.
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renoveringen. Trappen til 1. 
sal står endnu og venter på 
at blive flyttet ud i dette nye 
større indgangsparti.
»Det ser sundt og fornuf-
tigt ud« siger håndværkerne 
medens de ser op gennem et 
næsten nedtaget loft på 1. sal. 
»Tømmer og murværk ser 
sundt ud og det skal nok bli-
ve en rigtig god ny løsning, 
når det hele er færdigt« siger 
de samstemmende. »Prøv at 
se de nye vinduer som lige er 
kommet« siger Niels Murer 
stolt, »vi sætter det første i 
nu. De er alle håndlavede 
hjemme på værkstedet og 
vil gi’ huset et helt nyt ud-
seende.« Medens vi er på 
pladsen kommer et vognlæs 
mørtel til det nye gulv i ’den 
lille stue’. Der er gang i sa-
gerne og selvom det er fre-
dag og normal kort dag for 
håndværkere, så slækkes der 
ikke på indsatsen. Vi er sikre 
på, at det hele nok skal blive 
færdigt til dilettantforestil-
lingen fredag den 7. marts i 

Januar og februar står i  
forandringens tegn i  
forsamlingshuset. Der er 
hektisk byggeaktivitet. 
Vi har set indenfor på  
byggepladsen og talt med 
håndværkerne, der glæder 
sig over at arbejde med ægte 
håndværk

FORsAMLINGsHUsET
Af gerner Bauer 

Solen står skarpt på himlen, 
vinden suser og det er skæ-
rende koldt. Der er godt gang 
i renoveringen af forsam-
lingshuset. Udenfor er Niels 
Murer og hans kolleger fra 
tømrerfirmaet Henning Han-
sen ved at slå de tilmurede 
vindueshuller ud og åbne op 
til de »nye, men oprindelige« 
vinduespartier, som skal pry-
de forsamlingshuset, når det 
hele er færdigt i slutningen af 
februar måned. Indenfor er 
gulvet i den lille stue brudt 
op og den oprindelige sok-
kel titter frem og giver os et 
billede af hvor stort entreen 
og ’den lille stue’ bliver efter 

Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

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

murerfirma gunnar Pedersen

HanS PEdERSEn
snaVen 11 · 5631 eBBeruP

TlF. 64 74 11 99 · MOBIl 20 74 16 99

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

Udlejes med fører: 
teleskoplift – op til 16 m
minigraver · Bobcat · rendegraver

Aut. 
kloakmester

– beboerforeningen mener, at 
det er en god idé at Helnæs 
har et tostrenget  
kontaktsystem til kommunen. 
En generalforsamling med 
fornyelse og tradition

bEbOERFORENINGEN
Af Poul Dreisler 

Årets generalforsamling blev 
en demonstration af flere æn-
dringer i forhold til tradition 
og sædvane. Første fornyelse, 
at den afholdtes i Bogerhuset 
på grund af renoveringen af 
forsamlingshuset. Det pas-
sede fint med de ca. 30 tilste-
deværende. Dernæst var det 
nyt og foreningsmæssigt lidt 
udsædvanligt, at formanden, 
efter sin velkomst, foreslog et 
bestyrelsesmedlem som diri-
gent. Og endelig var det også 
nyt, at formandens beretning 
blev læst op fra et pænt ma-
skinskrevet manuskript. En-
delig var det overraskende 
nyt, at selv samme beretning 
for 80-90 % vedkommende 
var gerninger, man havde 
tumlet med i bestyrelsen i 
forhold til kommunen. 

beretningen

Foreningen bør hædres for 
det store arbejde, der er gø-
res med at gennemføre de lo-
kale sociale aktiviteter som 
dilettant, torsdagsklub og 
sommerfest. Under afsnittet 
om sager på Helnæs nævner 
man Kirkestisagens nye af-
slutning med en trappe. (Se 
artiklen i nr. 1.09. Retsagen 
sluttede i 1998 og trappen er 
blot en praktisk erstatning for 
den flyttede sti på skrænten). 
Der har været holdt et fælles-
møde med »borgergruppen« 
om bl.a. gruppens status efter 
landsbyplanens præsentation 
for kommunen. Her nævnte 
formanden, at der var enighed 
om, »at beboerforeningen, 
som det også er sket siden, 
meget naturligt – og i over-
ensstemmelse med beboerfor-
eningens formål – tager sig af 
den praktiske opfølgning af de 

konkrete sager og forhold, der 
er beskrevet i landsbyplanen i 
samarbejde med de grupper, 
der stod for udarbejdelse af 
oplæggene til planen.« 

Kontakt med kommunen

Således er det naturligt, at 
man i bestyrelsen har arbej-
det med at svare på kommu-
nens spørgsmål om ønsker til 
planer for bosætning. I den 
forbindelse har man planlagt 
et borgermøde i marts med en 
kommunal ekspert i »Lokal-
planlægning, miljøvurdering, 
planlægning i landområder 
og landzoneadministration« 
for at afklare de komplicere-
de forhold, der er gældende 
på Helnæs. Nationalparkmø-
det og bestyrelsens holdning 
hertil nævntes også og det 
fremhævedes, at man havde 
præciseret sine holdninger i 
læserbreve. Endelig nævn-
te formanden, under dette 
punkt, at bestyrelsen havde 
afsendt et høringssvar på det 
rundsendte udkast til landdi-
striktspolitik, som man ge-

En af foreningens mange  
aktiviteter, Dilettant

En af foreningens mange aktiviteter, Sommerfesten

Generalforsamling i beboerforeningen
nerelt kunne erklære sig enig 
i. Formanden afsluttede med 
at takke for den opbakning 
man fik til arrangementerne 
og huskede forsamlingen på 
dilettanten den 7. marts. En 
meget kort drøftelse om Hel-
næs som yderområde afslut-
tede dette punkt. (Se mere 
herom andet sted i HP)

Øvrige punkter

Regnskabet blev fremlagt og 
udviste en god kassebehold-
ning og overskud på de ak-
tiviteter, der afholdtes. Der 
var to indkomne forslag. Et 
der foreslog at bestyrelsen 
til næste generalforsamling 
skulle skrive borgergruppen 
ind i vedtægterne, således 
man fik forholdet til beboer-
foreningen klarlagt og fik sel-
ve gruppens organisation på 
plads. Trods det, at 80-90% 
af beretningen beskæftigede 
sig med forholdet til kom-
munale spørgsmål, fremgik 
det af diskussionen, at nogle 
i bestyrelsen mener, at det 
mest er en social forening, 
der med festlighederne og 
lign. holder sammen på og 
skaber liv på halvøen. Med 
de nævnte tilkendegivelser 
af den overraskende brede 
kontakt med kommunen, har 
man tømt ethvert grundlag 
for en såkaldt borgergrup-
pes eksistensgrundlag – og 
endda efter at have fastslået i 
beretningen, at dens arbejde 
var udtømt med færdiggørel-
sen af landsbyplanen – og i 
overensstemmelse hermed 
har man heller ikke nogen 
som helst kontakt med den 

person, der sidder i det land-
distriktsråd, der foregiver at 
være kontaktorgan mellem 
landdistrikterne, her Hel-
næs, og kommunens udvik-
lingsudvalg.

Tostrenget system er fint

På dette grundlag kan man 
konstatere, at Jørgen Jørgen-
sen sidder til møder i byråds-
salen uden noget som helst 
mandat eller noget som helst 
budskab. Alt er behandlet og 
meddelt kommunen af besty-
relsen for beboerforeningen. 
Alligevel ønskede bestyrel-
sen ikke at gå ind for det stil-
lede forslag, men fandt ”at 
sådan et to - strenget system 
fint kunne fungere”. Forsla-
get blev stillet til afstemning 
og faldt med 20 imod og 3 
for. 

Andet forslag

Et andet indkommet forslag 
indledte bestyrelsen med at 
forklare, at det nok skulle 
have været afvist, idet for-
slagsstilleren bad general-
forsamlingen om at tage 
stilling til et spørgsmål, der i 
lighed med ovennævnte kir-
kesti - sag var et anliggende 
mellem offentligheden og en 
privat lodsejer. Trods denne 
åbenlyse og fornuftige ind-
ledning, lod man alligevel en 
diskussion mellem to lods-
ejere finde sted, inden den 
blev stoppet og forslaget blev 
trukket tilbage med besked 
til forslagsstilleren om at 
henvende sig til de relevante 
myndigheder. 

Valg, kaffe og kage

Resten var genvalg på alle 
poster. Dog, lidt fornyelse 
skete der, idet en ny 1. sup-
pleant til bestyrelsen blev 
valgt. Det blev John Borup 
i Brændkærhuset, der aflø-
ser Janus Storm, der ikke 
ønskede genvalg. Resten af 
aftenen gik med det, de fle-
ste nok syntes var mest for-
nøjeligt, at mødes og snakke, 
drikke kaffe og spise kage. Niels Murer har travlt

Renoveringen af  
forsamlingshuset i 
fuld gang

tFortsættes på side 10
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anføres, at ø-delen tidligere 
har været begrundelsen for 
Helnæs´ status som yder-
område, sammen med Bågø, 
uanset økonomiske forhold. 
Fordi der gælder særlige 
forhold for geografisk af-
sondrede områder, i relation 
til bl.a. tele- og anden avan-
ceret kommunikation. Der 
blev kæmpet hårdt for at få 
mobilteknologi til at fungere 
på Helnæs, til gavn for land-
mænd, håndværkere, højsko-
leelever og lign.
De økonomiske forhold er 
ikke som på Bågø. Helnæs 
har udviklet sig til et af kom-
munens små områder, hvor 
der er sket en øget tilflytning 
og en social udvikling, som 
formodentlig bringer om-
rådet over gennemsnittet i 
vækst på flere økonomiske 
målepunkter i Assens Kom-
mune. Altså – en succes-
historie. Britta Schall Hol-
berg har for et års tid siden 

hvad man forestiller sig at 
kommunen kan gøre for at 
støtte den nævnte udvikling 
– at skabe arbejdspladser 
og bosætning i disse områ-
der. Den blev fremlagt på 
et møde først i januar, hvor 
landdistriktsrådet og LAG-
Assens deltog, sammen med 
udviklingsudvalget. Teksten 
er udformet i meget lidt kon-
krete forslag, som vil komme 
senere. En række punkter, 
gav anledning til diskus-
sion. Bl.a. er det interessant, 
at begrebet yderområder, nu 
kun omfatter Bågø og ikke, 
som tidligere, Helnæs. Disse 
to lokaliteter har altid været 
sammen i denne kategori.

Hvorfor er Helnæs ikke et 
yder-område

Svaret var, i overensstem-
melse med den anførte de-
finition, to forhold: En geo-
grafisk (ø eller ikke ø) og 
en økonomisk. Her kan det 

Hvad er et yderområde? Det er 
et område, der ligger yderligt i 
forhold til resten af  
kommunens landdistrikter. 
Det kunne også være  
et område, der yder til  
kommunen 

LANDDIsTRIKTsPOLITIK
Af Poul Dreisler. 

Assens Kommune har siden 
etableringen i 2006 – og før 
– haft et stærkt ønske om, at 
skabe særlig opmærksomhed 
om det, der kaldes landdi-
strikterne i kommunen. Det 
er ikke så underligt, idet dis-
se områder i dag på landsplan 
rummer ca. 15% eller næsten 
1 mill. af den danske befolk-
ning. Fra den spæde start af 
kommunalreformen har det 
stået klart for alle landkom-
muners politikere, at disse 
områder krævede særlig be-
vågenhed. En bevågenhed, 
som er mere end det lokale 
og regionale, det er et fælles-
europæisk problem. En indtil 
nu beskeden omlægning af 
den direkte landbrugsstøtte 
til landdistriktsstøtte er et 
bevis herfor, idet landbrugs-
støtten skulle hjælpe den be-
folkningsdel, der ernærede 
sig direkte ved landbruget, 
til fortsat at befolke områ-
derne. Sådan er det så ikke 
gået. Afvandringen er fort-
sat og der er nu kun relativt 
få procent af de ca. 15, der er 
knyttet til landbruget. Der-
for støtte til landdistrikterne 
– til hele befolkningen på 
landet. 

Kommunal landdistriktspolitik

I februar 2009 er man klar 
med en landdistriktspoli-
tik. Dvs. en beskrivelse af, 
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Landskab på Helnæs

Langøre, kontakten til fastlandet

Yderområde i  
kommunens  
landdistriktspolitik 

skrevet en kronik om denne 
problematik. Hun beskriver, 
at for 30–40 år siden ville 
man have solgt området til 
Hårby Kommune for ingen-
ting, idet det tegnede til en 
Lolland-lignende fremtid. Så 
kom Højskolen og gradvist er 
tiltrukket folk, der har ønsket 
at forene dele af deres arbejde 
med bosætning på Helnæs, 

og dygtige og modige fagfolk 
har startet virksomhed. Alt 
sammen en indikation af, at 
her var der et hjørne af kom-
munen, der viste vej ind i en 
anden samfundsform, som 
man kunne kalde et viden- 
eller et kreativt og rekreativt 
samfund, hvor erhvervsud-
viklingen og værdier ofte pro-
duceres vha. edb og kreative, 
rekreative kompetencer, der 
bedst folder sig ud i ro, na-
tur og under ikke-stressende 
forhold. Dertil skal så føjes, 
at store penge(fri)værdier er 
investeret i renovering af dele 
af boligmassen til stor fordel 
for området, men også med 
en generel prisstigning på be-
boelsesejendomme til følge.

Alligevel et yderområde!

Dog er dette område et yder-
område, når der skal tænkes 
i kommunikation. TDC har 
ingen forpligtelser overfor 
Helnæs. En stædig, lokal 

kamp med TDC har med-
ført, at alle, der ønsker det, 
nu kan få adgang til bred-
bånd på Helnæs. Det har så 
til gengæld ført til, at trafik-
ken i kablet fra centralen til 
den fremskudte central (vi 
har ikke vores egen central), 
er blevet så belastet, at det 
kniber at kunne befordre den 
nødvendige datamængde for 
de virksomheder og hjem-
mearbejdspladser, der er og 
som kommer. Her oplever vi 
at bo i et yderområde, som 
vil lide under en evt. mang-
lende kommunal opmærk-
somhed. 

Hvad skal man gøre?

Det, der er brug for her er, 
at der sættes to politikafsnit 
op om kommunens yderom-
råder. Det ene er Bågø, der 
skal hjælpes til overlevelse 
med de midler, der er til 
kommunal rådighed og det 
andet, om Helnæs, der har 
gennemgået en udvikling – 
med borgernes egen indsats 
som drivkraft – for netop at 
kunne fortsætte den store 
og positive udvikling, der 
er sket. Og den er ikke slut. 
Den kan hurtigt begrænses, 
hvis ikke der udvises en sær-
lig hensyntagen overfor det-
te yderområde på følgende 
forhold:

Kommunikationsmulighe-
dernes fortsatte udvikling af 
datatransmission ved fiber-
net.
Særlige hensyn til bosæt-
ningsforhold. Der er for 
restriktive forhold for bo-
sætning samt for lempelige 
vilkår for forholdet fast-/
ikke-fast bopæl. 
Trafikale forhold, som burde 
anskues med ganske andre 
briller end hidtil.
Og andre forhold som vil 
være følgeforhold af oven-

nævnte beskrivelse. F.eks. 
udnyttelse af den ledigblev-
ne bygningsmasse, der er og 
gradvist vil opstå under land-
brugets tilbagetrækning. 

Endelig mener jeg, at Hel-
næs´ status, som rekreativt 
område, bør støttes, ikke 
som led i turismeudviklin-
gen, men som et supplement 
til den fremtidige livstilsud-
vikling, der er på vej til at 
manifestere sig i området 
– og dermed gøre det attrak-
tivt for (alle) borgere (altså 
også det segment, der kaldes 
turister). 

Helnæs er et yderområde, 
både i geografisk henseen-

de, men også i relation til at 
være et område, der YDER 
meget til en god og positiv 
historie om et landdistrikt. 
Man skal dog være meget 
opmærksom på, at økonomi-
ske konjunkturer kombineret 
med en skæv aldersfordeling 
på halvøen skaber et meget 
skrøbeligt grundlag for en 
sikker fremtid. Også derfor 
er Helnæs et yderområde. 

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

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

år. En spændende dag med 
premiere på det nyreno-
verede forsamlingshus og 
med en herlig forestilling på 
scenen. Læs om forberedel-
serne til forestillingen an-
detsteds i dette nummer af 
HelnæsPosten. To hundrede 
meter fra forsamlingshuset 
sidder en del af komiteen i 
Helnæs Tarteletselskab og 
river sig i håret over, hvor-
dan man kan få plads til at 
alle indtil nu tilmeldte til 
tarteletfesten den 13. marts. 
Kan der være færre eller 
flere end de 109, der var sid-
ste år? Nu er der allerede en 
del flere tilmeldte, men for 
de seneste på venteliste. Det 
er nogle af de gode udfor-
dringer. Forsamlingshuset 
får en varm og hektisk start 
med dilettant og tarteletfest. 
Mange får således mulighe-
den for at opleve det nye ved 
selvsyn.

Den sidste fest inden  
renoveringen

Juletræsfesten sidst i decem-
ber blev så den sidste fest i 
det gamle forsamlingshus 
og flere deltagere har så le-
vende beskrevet, hvordan 
såvel børn som voksne nød 
denne lørdag med julestem-
ning og fællesspisning. En 
meget passende afsked med 
det gamle forsamlingshus og 
den stemning, der var der.
Hvis væggene kunne tale og 
fortælle os, hvad der er fore-
gået i lokalerne de sidste 100 
år – ja så kunne der sikkert 
fortælles om mange interes-
sante og afgørende møder, 
om familiesammenkomster 
og om de årlige sociale fe-
ster, hvor samlingspunktet 
har været og fremover vil 
blive Helnæs Forsamlings-
hus.
Ved at gennembladre de 3 
års udgivelser af HP fylder 
forsamlingshuset meget og 
med god grund. Huset er 
en væsentlig del af livet på 
Helnæs i hverdag og til fest. 
Derfor glæder vi os til at se 
det færdige resultat.
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længe folk opfører sig pænt 
– og det gør de – så er der 
ikke noget at klage over« si-
ger de.
Fyret blev opført omkring år 
1900 og tegnet af fyrdirektør 
Hans Viggo Ravn og alle ma-
terialer til bygningen af fy-
ret og fyrmesterboligen blev 
landet på stranden nedenfor 
fyret på en dertil indrettet 
landingsplads og transporte-
ret op ad skrænten. Fyret er 
et navigationsfyr eller et vin-
kelfyr der idag passes det af 
Eigil fra Helnæs Camping.
Under vor samtale har Hel-
næsPostens udsendte lagt 
mærke til mange små male-
rier, fotos og tændstiksmær-
kater med fyr på og vi får 
forklaringen på vej ned ad 
trappen.« Familie og venner 
har været så søde at give os 
ting og sager der har med fyr 
at gøre. Mange af dem med 
Helnæs Fyr på og det er da 
sjovt at have stående« siger 
Anders og fortsætter »det er 
også en speciel oplevelse af 
de gode når vi i godt vejr kan 
se Als og Danfoss og tænke 
tilbage på at det var derovre 
det hele startede«
Et spændende hjem, en 
spændende beliggenhed og 
en spændende fremtid for 
den tilflyttede familie. Vi 
ønsker STORT velkommen.

lægger aktiviteterne et år ad 
gangen med bl.a. kajakudfor-
dringer, teaterbesøg og mere 
grænseoverskridende tiltag. 
I øjeblikket tager Pernille en 
rolle i dilettantforestillingen 
der spilles i forsamlingshu-
set i marts måned.« Jeg har 
da også en fortid bag scenen 
på Teamteatret i Herning« 
fortæller Pernille som glæ-
der sig til at prøve at stå på 
scenen. I det daglige er det 
hos KIWI i Broby hun bru-
ger sine kræfter.
De tre børn – Jonathan på 20, 
Augusta på 16 og Ellen på 14 
– har allerede fået gode kam-
merater på Helnæs og pendler 
hver dag til uddannelse i Eb-
berup og Brobyværk og for 
Jonathans vedkommende i 
forretningen hos T. Hansen 
i Assens inden han skal læse 
videre i Odense efter sommer-
ferien.

Fyret

I vor snak om hverdagen 
herude fortæller familiens 
medlemmer, at de h a r væn-
net sig til at der kommer en 
del mennesker der gerne vil 
ud at se fyret og gå en runde 
ved vandet. »Selvfølgelig er 
der forskel på at bo »i sko-
vens dybe stille ro« og så 
bo her hvor vi kan mærke 
naturen og de mange men-
nesker der også som vi vil 
opleve naturperlerne og så 

gerne ville ud til så der var 
ikke så meget at spekulere 
på« siger Pernille og fort-
sætter »vi har fået indrettet 
os nu så vi kan bo her helårs 
efter en lang periode med 
håndværkere overalt«.

Historien bag

Efter at Anders var blevet 
færdig med sit ingeniørstudie 
blev han ansat på Danfoss. 
Efter en periode på Danfoss 
blev han ansat i sin fars fir-
ma Mirkofyn og blev siden 
medejer af firmaet, som ud-
vikler betjeningspaneler til 
entreprenørmaskiner .Sam-
men solgte de firmaet for et 
par år siden. Han har siden 
været tilknyttet sin gamle 
virksomhed som konsulent 
»Jeg bliver behandlet som 
en gud og har det som blom-
men i et æg« fortæller han 
»selvfølgelig rejser jeg en 
del i udlandet men det er til 
at klare når det er ens gamle 
kunder der besøges« På det 
sidste har Anders taget jagt-
tegn og er begyndt at fiske 
fra egen jolle og tager gerne 
fat i sin gamle lidenskab – 
motorcyklerne, som han dog 
har opstaldet et andet sted 
inde i landet på grund af den 
megen salt der er i luften ude 
ved fyret.
Der kunne have stået teks-
tilformgiver på Pernilles vi-
sitkort men med 3 børn og 
en hårdt arbejdende mand 
valgte hun at tage tørnen på 
hjemmefronten. Uddannel-
sen på Designskolen i Kol-
ding blev ikke rigtigt brugt 
og i stedet fik Pernille brugt 
sine kræfter i skolebestyrel-
ser og bl.a. ved etablering af 
en legestue. Hun er også ak-
tiv i en »tøseklub« der plan-

Pernille og Anders »på fyret« 
og deres 3 børn er flyttet ind i 
den renoverede  
fyrmesterbolig

VELKOMsT
Af gerner Bauer 

Efter en del år i det grønne 
skovområde ved Lærkedal 
nær Broby ville Pernille og 
Anders til vandet og fandt 
stedet, der hvor de kan se og 
mærke vandet allermest – i 

fyrmesterboligen ved Hel-
næs Fyr. Et sted vi alle som 
holder af Helnæs kender. Der 
er højt til loftet og godt med 
gang i naturens luner.
Og de nyder det – derude.
Vi besøger familien en regn-
fuld og blæsende søndag i 
januar og bliver budt inden-
for til kaffe og godter på 1 
salen med udsigt til – vandet 
og det er bare flot. Familien 
Naundrup har kendt egnen 
omkring Helnæs i mange 
år og var ikke i tvivl da fyr-
mesterboligen kom til salg i 
2004. »Der var den plads vi 
ønskede os og det vand vi 

redaktion: anne Hansen

BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

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

ASSENS

Vi hjælper dem til rette med alt

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

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

Salg af gravsten fra egen udstilling 
Savværksvej 2g · glamsbjerg
En af vestfyns største udstillinger

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

Familien på fyret

Helnæs Fyr, set fra oven

Vi ville til vandet

I henholdsvis uge 2 og 3 var 
bernstorffsminde Efterskole 
på skiferie i Østrig

sKITUR
Af Kristine Haahr 

Som repræsentanter for den 
lille halvø var Maria, Nico-
lai og undertegnede en del af 
teamet: Bernstorffsminde 

Dejlige Efterskoleelever

Alle elever havde en rigtig fed 
tur ski, sne, sol i stor stil, og 
dejlig varm kakao på pisterne.
Men her er 5 grunde til, at 
lærerne højst sandsynligt 
har fortrudt, de tog med.
a. Unge mennesker ser så  
 godt ud i skitøj, at lærerne  
 har fået dårligt selvværd.

b. Lærerne fik kærlige mo- 
 derfølelser for de yderst  
 dejlige efterskoleelever.
c. Lærerne blev ikke bare  
 slået i teknik og tricks ude  
 på pisterne, men også i  
 kort, – og brætspil om af- 
 tenen.
d. De gentagne brokkerier  
 over samme suppe 5 dage  
 i træk, havde nær ført til  
 psykisk sammenbrud.
e. De hyggelige stunder  
 med de dejlige, glade,  

I sidste nummer af HP lovede 
vi en fortsættelse af historien 
om TRAPPEN Desværre må 
vi udskyde Trappen (II) til 
HP nr. 3 marts p.gr.a. mang-
lende plads. Vi beder om for-
ståelse for det.

Trappen ved skrænten

KORT NYT

bernstorffs minde Efterskole på ski
 søde, rare og smukke  
 unge mennesker har sat  
 så dybe spor i lærernes  
 sind, at de har fået hele  
 deres tilværelse sat i  
 perspektiv, og selvmords 
 tanker er gået hen og  
 blevet en realitet.

Intet under at halvdelen af 
lærerne lagde sig syg i uger-
ne efter…

Hej Helnæs 
børn – unge!
Hvis I har haft en eller anden 
oplevelse, der kunne være 
interessant for andre at læse 
om, så vil vi gerne høre fra 
jer. Der er plads på Børnesi-
den i Helnæsposten. 

Der kan vindes præmie: 

2 billetter til en oplevelse i 
TOBAKSGÅRDEN i As-
sens. Sidste måned gik ge-
vinsten til Maria Mygind 
Hansen. 
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12 UGER 16 UGER
fra oktober fra januar

HØJSKOLEN
FOR VOKSNE

KUNST
IDRÆT

FILOSOFI
PSYKOLOGI

Midt i Sydfyns enestående na-
tur kan du sammen med andre 
voksne styrke din viden og få ny 
inspiration!

Ring efter skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

sønderby 
smede- og VVs

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

FORENINGER

Køb og salg annoncer op ta
ges gratis og skal være re
dak tionen i hænde senest 6 
dage før den første i hver må
ned. Billeder kan medtages i 
et vist omfang.

KØb OG sALG

go’ fest – go’ 
musik

Søren navntoft
Tlf. 6477 1612

Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Tlf. 6477 1595

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Laila Hansen
Tlf. 6477 1870

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. 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 FEbRUAR 2009

Gudstjenester
8. februar kl. 17.00
15. februar kl. 9.00
22. februar ingen
1. marts kl. 9.30

Helnæs lokalhistoriske  
arkiv
Der er som sædvanligt åbent 
den første lørdag hver måned 
fra kl. 9.30 til kl. 11.30

Ølsmagning for kneitene
Næste møde foregår onsdag 
den 25. februar kl. 19.30. Til-
melding til Jørgen på 6477 
1829 eller til Dan på 6477 
1501 / darajo@mail.dk

Helnæs Jagtforening
Der afholdes ræveregu-
leringsjagt lørdag den 14. 
februar kl. 9.30 med start fra 
Borgerhuset. Efter jagten er 
der biksemad til deltagerne. 

Fællesspisning
Så er der igen fællesspisning 
i Borgerhuset. Fredag den 20. 
februar kan du trygt overlade 
madlavningen til madholdet. 
Mød op kl. 18.00 og bliv mæt 
af god mad og godt selskab. 
Husk selv at tage tallerkener, 
bestik, drikkevarer og en kop 
til kaffe/te. Der er begræn-
set antal pladser, så hurtig 
tilmelding tilrådes. Ring til 
Birgitte på tlf. 86 92 60 68 
efter kl. 18.00 eller send en 
mail til landrover@paradis.
dk senest den 13. februar. 
Vel mødt Madholdet

Dillettantforestilingen
Reserver allerede nu fredag 
den 7. marts til årets dilet-
tantforestilling »Sommer-
landets glæder«.

Borgerhuset
Der afholdes generalforsam-
ling i Borgerhuset mandag 
den 9. marts kl. 19.30. Dags-
orden ifølge vedtægterne. 
Forslag skal være formanden 
i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Laila 
Hansen, formand Tlf. 6477 
1870

Torsdagsklub 
Som sædvanlig havde vi en 
rigtig hyggelig og fornø-
jelig eftermiddag da »De 
Torøhuse Spillemænd« sang 
og spillede for os. Det var 
den 8. januar. Den 22. ja-
nuar kom Solvejg Refslund 
og viste billeder og fortalte 
om sin udsmykningsop-
gave på Sundeved Efter-
skole. Solvejg brugte den 
nordiske mytologi: »Ask 
og Ydragsild« som inspi-
ration. Det var en meget 
spændende gennemgang af 
hendes f lotte kunstværk. 
Efterfølgende blev der en 
rigtig god diskussion. I 
februar får vi besøg af et 
par af de nye Helnæsboere, 
Birgit og Verner Sørensen. 
Da de har en fortid på Hel-
næshus, vil de fortælle om 
livet både i København og 
Helnæs. Den 19. februar er 
det den årlige bankospil-
dag.

Helnæs Miljø- og 
energiforening
Årsmødet afholdes på Høj-
skolen tirsdag den 24. fe-
bruar kl 19.30. Bestyrelsen 
fremlægger sit foreløbige ar-
bejde. Se artiklen andetsteds 
i HP

Sy og Strik
Ta’ dit sytøj, strikketøj – el-
ler andet håndarbejde med til 
en hyggeaften med kage og 
kaffe. Det er i Borgerhuset 
10. februar, 24. februar og 10. 
marts. Begge dage kl. 19.00. 
Tilmelding ikke nødvendig 
evt. spørgsmål til Birgitte på 
Tlf. 8692 6068 eller på 2018 
5346. Birgitte Elovara, Hel-
næs Byvej 50

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

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

forsendelse

Ring eller mail 
tlf. 64 77 12 72

dreisler@mail.dk

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

PERsONLIGE

Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret 
fra fryser
Lammespegepølser sælges 
hele og halve Lammeskind  
– på bestilling 
Tlf. 6477 1668 eller 
27 20 16 68
Marianne og Jørgen Therp

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5 x 12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. Pris 
500,00 for en weekend. 
Tlf. 6477 1410
Henning Storm 

Parabolantenne og 
andet sælges billigt
Undgå sort skærm, parabol 
antenne komplet med recei-
ver og antennekabel sælges.
Kombineret køleskab og 
skabsfryser sælges billigt.
Tlf. 6263 2620
John Borup

Vølund vaskemaskine 
ældre model vasker skin-
nende rent sælges i forbin-
delse med flytning. 
Henvendelse: Tlf. 2190 4671

06 Giorgos Kontrafouris Trio  
 feat. Tomas Franck
  
07  CELINA REE
  
07  NIKO OG DE FLYVENDE  
 RENSDYR
 
10  AUSTRALIA
 
11  Lennon i Thy
  
14  HORTON OG STØVFOLKET
 
17 KARLA OG KATRINE

19 Randi Laubek, Julie Maria  
 m.fl
 
24  DRENGEN I DEN STRIBEDE  
 PYJAMAS
  
26  Everybody’s Talking
 
28  MOR MUH OG KRAGE

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

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

Barnedåb i Helnæs Kirke 
den 1. februar 2009
De tidligere beboere af 
Brandkærhuset, Nadia Lin-
degaard Arp og Casper Arp 
holdt deres barn over dåben 
i Helnæs Kirke. Barnet fik 
navnet Mads Christian Lin-
degaard Arp. 
Tillykke til den lille familie.

Barnedåb i Helnæs Kirke 
den 18. januar 2009
De glade forældre, Susanne 
Larsen og John James med 
deres nydøbte datter, der fik 
navnet Emma Marie.
Lille Emmas morforældre er 
Bente og Hans Larsen, Hel-
næs Byvej 29.
Tillykke til den lille familie

Dåb på Helnæs

Barnedåb i Helnæs Kirke 
den 1. februar 2009
Endnu et barn blev døbt i 
Helnæs Kirke den første søn-
dag i februar. Det var en lille 
pige, der fik navnet Emilie 
Marie Fløjborg.
Tillykke til den lille familie

StevnSbo.com
· Aut. kloakmester

· nedbrydning
· Kabelarbejde

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

Gammel Jolle købes
Hendvendelse til: 
Michael Rønsholt, 
Stævnevej 22a, 
Mobil 2020 5187 

Køkkenskuffer m.v.
Helt samlede skuffer med 
glide/køreskinner, ialt 13 stk. 
i forskellig bredde og højde, 
samt en til flere skabslåger. 
det hele kan afhentes uden 
beregning, da det er brugt.
Henvendelse til:
Preben Holk,
Helnæs Byvej 40
Tlf. 6477 1315

Søges: Hus til leje
Enlig mor med fast arbejde, 
3 børn, hundehvalp, kanin og 
marsvin, ønsker hus til leje.
Henvendelse til:
Annette 
Tlf. 6073 8697

Nyt Veluxvindue sælges
Med solafskærmning, 
GVO Mål 54x76.
Nypris 3000,-
Pris 1500,-
Helnæshus Tlf. 6477 1370

Glaskeramisk Komfur
Pænt og velholdt Siemens 
komfur sælges i forbindelse 
med flytning,
Henvendelse: Tlf. 2190 4671

Krudtet skal hoppes væk
Trampolin købes, 
vi er intresseret i en stor 
model trampolin til to vilde 
drenge.
Henvendelse: Tlf. 2190 4671

Vi håber at 
kunne bringe et foto 

i næste nr.



KOM OG BLI’ FORFØRT 
Tarteletfest den 13. marts 2009 i 
Helnæs Forsamlingshus
Billetsalget åbner den 21. januar 
for nye medlemmer. Det er ikke 
muligt at tilmelde sig før. Ved til-
melding på mail: 
dreisler@mail.dk opgives navn, 
adresse, tlf. nr. og antal perso-
ner. Betaling overføres til Spare-
kassen Faaborg, konto nr. 0828 
0002138204 senest den 2. marts. 
Husk at angive navn ved indbe-
taling på netbank. Vi bekræfter 
indbetaling. Tilmelding er først 
gyldig, når betaling er registreret. 
Betaling kan også ske kontant ved 
henvendelse til Dreisler, Ryet 22, 
Helnæs, tidligst den 21. janauar. 
(Fuldt program med tilmeldings-
blanket vedlægges HP nr. 2, der 
udkommer 5. februar).

HELNÆS TARTELET SELSKAB
Medlem af Dansk Tartelet Selskab

Vigtig besked til ikke-medlemmer 
af Helnæs Tarteletselskab

FOREDRAG
Læg ører og lattermuskler til 

et foredrag med titlen
Mentalt kurbad, med humor 

som åndens solskin
af livsfilosof, forfatter, 

foredragsholder og exam. 
klovn John Engelbrecht.
Humorens Robin Hood, 

der ”stjæler fra de vittige og
giver til de kedelige.”

Alt dette – og mere til  

– for kun 165,- kr. pr person

FESTMENU
Læg smagsløg til

Fem forrygende bagerbagte 

tarteletter

Kreeret af vort æresmedlem 

Annelise Larsen

gode råd
før ferniseringen på de lokale 
gallerier ønsker HP+ at orien-
tere om den rette opførsel, 
sådan som man anbefaler 
det på et af de bedre museer 
i det sydlige europa.

det er forbudt: 
at ryge, fotografere, at op-
tage video, at bære badetøj, 
at medbringe dyr, dog er 
førerhund tilladt. mobiltele-
foner skal slukkes, fødevarer 
indtages i caféen. de udstil-
lede genstande må absolut 
ikke berøres.

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Sagens kerne!

Forvent
at få særbehandling

HP+
HELNÆSPOSTEN fEbruar 2009 
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