
– en beretning fra en  
»forrygende« festlig aften i 
Helnæs Forsamlingshus med 
tarteletten i fokus.  
Forfatteren har ønsket at 
være anonym. Redaktionen 
kender dog personen bag

FEST
Af Hyeronimus 

– Åh nej, hvad har han gang 
i, tænkte denne signatur, 

da forlagsjournalisten  Claes 
 Bent hien detaljeret begyndte 
at redegøre for tartelettens 
situation i 1700-tallet i et 
foredrag, hvis mål engang 
var at ende i dagens Dan-
mark. Imens stod køkkenet 
ved siden af den fyldte sal i 
Helnæs Forsamlingshus på 
gloende pæle. Store gryder 
med fyld til i alt 600 tartelet-
ter var sat over og ventede 
på at blive serveret for 107 

forventningsfulde og sultne 
gæster. De var strømmet til 
fra nær og fjern for at del-
tage i en spændende tarte-
letspisning og – måske lidt 
mere sekundært – at stifte 
Helnæs Tartelet Selskab. 
Heldigvis gik det ikke så galt 
som i en af Niels Hausgaards 
monologer, hvor islagkagerne 
smelter i hænderne på perso-
nalet, mens en selvglad lands-
bytosse taler i det uendelige. 

Dels sad min borddame pla-
ceret, så hun kunne følge si-
tuationen og berolige med, at 
Familie Journalens udsendte 
rutinerede fotograf og jour-
nalist med sikkert håndelag 
hjalp til med at røre rundt i 
gryderne, bivånet af presse-
folk fra bl.a. TV2Fyn og en 
lokal videoentusiast, der for-
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Tøj til hele familien
Vi fører mærket 
GreenHouse

Årstidens  
brugskunst
Besøg vores butik. Vi har åbent 
hver lørdag fra kl. 10-17

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

Vidste du…
…at der kan købes 10 

forskellige kvalitetsvine 
fra Lögismose på 

»MEJERIET«
Åbent alle lørdage

mellem 14-17.

Er du i bekneb 
udenfor åbningstid

 ringer du på 
tlf. 6477 1485

– så finder vi ud af det!

▼Fortsættes på side 8
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LEDER
En begivenhed er overstået

En begivenhed er overstået Vi kan næsten ikke få os selv til 
hverken at skrive eller tale om det mere, så meget har det 
fyldt de seneste uger og dage. Vi taler om tarteletfesten, der 
blev afviklet den 28. februar i forsamlingshuset. 

Vi har tidligere noteret, at et højt prioriteret formål med festen 
var at skabe opbakning og økonomisk støtte til udgivelsen 
af HelnæsPosten. Det viste sig, at arrangementet havde en 
opbakning og tilslutning, som vi ikke havde turdet tro på – og 
ind imellem har vi spurgt os selv, hvad det dog er, mennesket 
mangler i dagligdagen, når et sådant arrangement appellerer 
til så mange. Det lykkedes at få plads til 107 i lokalerne, 
og desværre gik mange forgæves i de sidste dages hektiske 
tilmeldingsrace. Tredive – fyrre mere ønsket at være med. Vi 
tror selv på, at det skæve, det uventede og det lidt vanvittige 
i at invitere på en tarteletmenu er noget, der har pirket til 
trangen til en oplevelse ud over det sædvanlige. 

Vi er oprigtigt glade for, at det også blev en lokal fest. Ca. 
70 kom fra Helnæs. Lad os tillade at tolke det som et tegn 
på, at vi er glade for at møde hinanden – og at vi dyrker et 
sammenhold, som vi gerne vil dele med andre. 

Det måske mest overraskende er, at denne begivenhed 
har tiltrukket sig en opmærksomhed i pressen ud over 
det sædvanlige. Bl.a. Radio DR/P4, TV2Fyn og Familie 
Journalen. Vi kunne have afvist dem alle og festet for os selv, 
men vi valgte at byde dem indenfor, og bad pressen om, i 
al diskretion, at bringe et budskab om at dette var en måde 
at udtrykke livsglæde på, det skøre, det uhøjtidelige og ikke 
mindst give indtryk af, hvad der foregår her på stedet, hvor vi 
gør, hvad vi kan, for at have det sjovt sammen.

Baggrunden for arrangementet kender vore læsere. En 
anmeldelse af bogen »Tarteletten – 85 forførende opskrifter«. 
Vi var så letsindige i anmeldelsen at skrive, at når der nu var 
noget, der hed Dansk Tartelet Selskab, så ville vi også etablere 
et Helnæs Tartelet Selskab og når Dansk Tartelet Selskab havde 
et æresmedlem, så ville vi også have et sådant – og det var så 
det, programmet gik ud på.. Alle fremmødte er automatisk 
medlemmer af selskabet. Mange flere kan blive det, når vi 
næste år atter forsøger at skabe en tilsvarende begivenhed, 
idet vi vil forsøge at gøre festaftenen til en tradition.

Regnskabet for festen er ikke gjort endeligt op, men det ser ud 
til at have været en fornuftig investering til hjælp i dårligere 
tider.    

pd
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Temaaften om udviklingsplaner og landdistriktspolitik
– et emne, der er kommet for at blive. Der er nu lagt planer 
i seks landdistrikter – og nu skal der ske noget. 
Læs side 4 og 5

Energi til fremtidens Helnæs
– en af de nedsatte grupper arbejder med energi – og 
føler vi har vinden i ryggen pt. Kom og vær med til en ny 
foreningsdannelse. 
Læs side 6

Engelsk the
Om at lave engelsk the på engelsk handler en lille historie. 
Læs side 7 

Islagkagen smeltede ikke…
Helnæs Tartelet Selskab blev stiftet, men der var så 
meget andet. Bl.a. en fem – retters menu, et foredrag om 
tarteletten og højt humør. 
Forsiden og side 8

Rævejagt
Rævejagten er en historie om, hvorledes man har haft en heldig 
dag. Fire ræve fik man skudt eller reguleret, som det hedder. 
Læs side 9

Dilettant på Helnæs – endnu engang og med succes
Et trekantet drama udspillede sig for i alt 120 tilskuere ved 
to opførelser af stykket »Bed & Breakfast«. 
Læs side 10 og 11

Om standure og specielt om et fra Helnæs
Der har også været produceret standure her på Helnæs. Vor 
gæsteskribent har skrevet dets historie.  
Læs den historiske beretning side 12 og 13

Fastelavn
Børnesiden er præget af fastelavnsfesten i 
Forsamlingshuset. Festlige kostumer og slag til tønden og 
masser af konkurrencer og præmier.  
Se side 13 og bagsiden

Og så er der alt det andet, Små korte artikler om mangt og 
meget, køb og salg og ikke mindst kalenderen »Det sker…«
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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen

Levebrød

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

ASSENS

HVAD DE ANDRE SKRIVER

Alle levende væsner behøver 
noget at leve af. 
Mennesket alene behøver 
også noget at leve for

Det er et grundlæggende 
træk ved tilværelsen; at et 
menneske ikke rigtigt kan 
være til uden på en eller 
anden måde at forholde sig 
til sin tilværelse. Hvorfor 
eksisterer vi? Hvad er meningen med livet? 

Og hvordan skal vi skal leve det? »Mennesket er ånd«, sagde 
Kierkegaard og Grundtvig når de skulle udtrykke dette, 
det særlige ved mennesket. Som det eneste levende væsen 
er det ikke nok for et menneske at have noget at leve af. 
Det må også ha´ noget at leve for. Der findes en sult og en 
tørst som kun mennesket kender til. En sult efter mening. 
En tørst efter anerkendelse og kærlighed. Herhjemme er vi 
efterhånden blevet så rige, at vi har rigeligt at leve af. Men vi 
er vel ikke i samme grad blevet rigere på det vi har at leve for. 
Måske snarere tværtimod. Materiel rigdom udelukker ikke 
menneskelig fattigdom.  Det er ikke fordi der er mindre at 
leve for end tidligere. Men måske har vi i dag sværere ved at 
få øje på det, fordi vi har alt for travlt med os selv og vores 
egne evner og præstationer. Vores arbejde f.eks. 

Selvom det er fattigt, hvis vi kun lever for det, vi lever af – 
altså vores arbejde. Vores levebrød er da vigtigt. Men det er 
jo ikke det vigtigste. De fleste af os har f. eks vores familie 
noget længere end vores arbejde. Ser vi på reklamerne, så 
er vores ideale menneskebillede det unge, slanke, veltrænede 
og hårdtarbejdende menneske, der kan kontrollere sig selv 
og sine omgivelser. Sin spisedrift, sin rygetrang og sit CO2 

forbrug. En vittig person har sagt, at vores ideal i dag er; 
»en tom sjæl i et sundt legeme.« Det er da i bedste fald lidt 
kedeligt.  »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal 
ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste«, sagde 
Jesus engang. Han sagde om sig selv, at han var livets brød 
som sønderbrydes og deles ud til dem, der sulter og tørster 
efter mening og sandhed og trøst og håb. Og åbner øjnene 
for, at der er andre mennesker ved siden af mig, før mig og 
efter mig. Åbner øjnene for dem, der er dagligt brød i vores 
tilværelse.

Tarteletfesten blev omtalt i mange 
medier bla. Urban, Fyens Stiftsidende, 
Landbo/Fyn og Information
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– 2008 er året, hvor Assens 
Kommune og borgerne skal 
vise, at der er vilje og 
handling bag ordene 

LANDDISTRIKTSPOLITIK
Af Jens Zimmer 

Den 31. januar blev det fore-
løbige resultat af arbejdet 
med en udviklingsplan for 
Helnæs fremlagt for repræ-
sentanter for Assens Kom-
mune. Det skete på en tema-
aften om »Udviklingsplaner 
og Landdistriktspolitik«, som 
Udviklingsudvalget for As-
sens Kommune havde ind-
kaldt til på Flemløse Kro.

Seks udviklingsplaner

Formålet med mødet var 
fremlæggelsen af udvik-
lingsplaner for de fem lokal-
områder Jordløse, Verninge, 
Bågø, Ørsted/Frøbjerg/Orte 
og  Dreslette/Snave, som 
har fået økonomisk støtte og 
konsulenthjælp til arbejdet, 
og Helnæs, som har gen-
nemført et parallelt forløb. 
Tema-aftenen var godt be-
søgt med 85 deltagere, som 
fordelte sig på politikere og 
embedsmænd fra Assens 
Kommune, konsulenter fra 
firmaet GBL, der har bistået 
de fem lokalområder med 
udarbejdelsen af de tilsva-
rende rigt illustrerede rap-
porter, og et stort antal bor-
gere fra især de involverede 
lokalområder. Aftenen blev 
indledt med velkomst ved 
fmd. for Udviklingsudval-

get Ole Knudsen, efterfulgt 
af en introduktion til mødet 
ved landdistriktskoordinator 
Anja Knudsen og en opsum-
mering af projektforløbet ved 
konsulent Klavs Thomsen, 
GBL. Derefter kom det, som 
deltagerne fra de forskellige 
lokalsamfund og politikere 
og embedsmænd havde set 
frem til, nemlig fremlæg-
gelse af udviklingsarbejdet 
fra de enkelte områder, in-
klusive Helnæs. Rapporter-
ne fra de fem lokalområder 
samt »Helnæs Landsbyplan 
– en start« findes på www.
assens.dk/page1368.aspx, 
sammen med referater fra 
nogle af møderne, som har 
været afholdt i de andre lo-
kalsamfund.

Tiltrække og fastholde 
beboerne

Som deltager i mødet, der 
også har været refereret i 
dagspressen, bl.a. Fyens 
Stiftstidende den 2. februar, 
var det interessant at se, 
hvordan tingene er grebet an 
de forskellige steder, og hvil-
ke emner, man har arbejdet 
med, og dermed prioriteret i 
de forskellige lokalområder. 
Hertil kommer selvfølgelig 
det »kunstneriske« indtryk 
af oplæggene, som generelt 
var gode til virkeligt gode, 
engagerede og seriøse, med 
de stænk af humor, som ar-
bejdet med problemstillinger 
i lokalsamfund kræver.
Emnerne »byudvikling, bosæt-
ning, byforskønnelse«, »trafik-

forhold og befordring«, og »in-
frastruktur, samlingssteder, 
lokale rekreative områder 
og interne stier« behandles 
i udviklingsplanerne for alle 
områder med forskellig vægt 
og med forskellige indgangs-
vinkler. Betydningen af 
disse emner er typisk knyttet 
til ønskerne om at fastholde 
og tiltrække nye beboere, 
specielt børnefamilier, og at 
fastholde etablerede og til-
trække nye erhverv, i lokal-
områderne. 

Specifikke prioriteter

Udover de emner, som går 
igen i lokalområderne, men 
vel at mærke med forskellige 
indgangsvinkler til svarende 
til de enkelte lokalområders 
»stedbundne værdier« og 
geografiske placering, var 
det intersant at se, hvordan 
nogle emner skilte sig ud, 
og hvad de lokale prioriteter 

er. Jordløse satser således på 
etablering at et kønnere og 
mere funktionelt og samti-
dig rekreativt »centrum«. 
Verninge vil være »by« og 
satser på udvikling gennem 
etablering af en butik ved 
Assensvej. Ørsted- Frøbjerg-
Orte ønskede byudvikling, 
trafikregulering, men står 
vel reelt med en problemstil-
ling om samkøring af tre lo-
kalområder under en »hat«. 
Bågø har tydeligvis én over-
ordnet prioritet: fastholdelse 
og udbygning af livsnerven, 
d.v.s. havnen og færgefor-
bindelsen. Med dette som 
formål satser man på udbyg-
ning af turismen (sejlbåde, 
sommerhuse) og naturud-
vikling i en grad, at ornito-
loger bekymres. Dreslette/
Snave har været gennem en 
engageret proces, hvor hold-
ninger har skullet afklares, 
men hvor »øvelsen« har bå-

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

PRÆSTEGÅRD

FORSAMLINGSHUS

A-HUSET

SKOLE &
DAGINSTITUTION  

PUMPESTATION

SNAVE

DRESLETTE

Tema-aften om “Udviklings
Landdistriktspolitik”
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www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

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

Østergade 45 · 5610 Assens · 64 71 31 50

Assens
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDEVinnie Kyrstein

Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

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

ret frugt i konkrete forslag 
om forskønnelse og bysam-
menhæng af især Snave og 
overordnede planer for be-
boelse og erhverv. Senest 
er en hjemmeside, Dreslette 
Portalen (www.dreslette.dk/
wm1) , etableret. Fra Helnæs 
fremlagde Kirsten Rasmus-
sen det foreløbige resultat, 
og hvordan man er nået der-
til. Som det vil være Helnæs 
beboerne bekendt, foreligger 
der bidrag vedr. trafik, bo-
sætning, vedvarende energi 
og natur og stier, samt resul-
tatet af en holdningsundersø-
gelse til yderligere turisme.

Tilfredshed med arbejdet

I en opsummerende debat 
med deltagelse af kommu-
nens politikere og embeds-
mænd stod det klart, at As-
sens Kommune er meget 
tilfredse med arbejdet med 
udviklingsplaner i de del-
tagende lokalsamfund. Der 
blev givet udtryk for, at det 
konkrete arbejde er meget 
værdifuldt for Assens Kom-
munes videre arbejde på 
landdistriktsområdet både 
i almindelighed og med de 
deltagende lokalsamfund. 

Problemstillinger om de ge-
nerelle emner står mere kla-
re, men skal tydeligvis også 
ses i lokal sammenhæng, og 
i forhold til den lokale triv-
sel og udvikling. Som Anja 
Knudsen afslutningsvis un-
derstregede, så er 2008 året, 
»hvor Assens Kommune og 
borgerne skal vise, at der 
er vilje og handling bag or-
dene«.

Næste skridt på Helnæs

Her på Helnæs vil det næ-
ste skridt i arbejdet være, 
at Borgergruppen og Bebo-
erforeningen sammen med 
gamle og nye tovholdere
– følger op overfor kommu-
nen på de konkrete punkter 
og forslag, der er nævnt i 
»Helnæs Landsbyplan – en 
start«, og 
– sikrer, at den lokale proces 
fortsætter indenfor de eksi-
sterende og nye temaområ-
der.
Fra Helnæs deltog Kirsten 
Rasmussen, Jørgen Jørgen-
sen, Poul Dreisler, Annelise 
Larsen, Jørgen Storm og Jens 
Zimmer i mødet i Fremløse.

splaner og  
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– Arbejdsgruppen for 
vedvarende energi indbyder 
til informationsmøde i maj 
på Højskolen -og lægger op 
til foreningsdannelse til det 
fremtidige udviklingsarbejde

VEDVARENDE ENERGI
Af Anders Lyng

På det godt besøgte bebo-
ermøde i januar, fremlagde 
arbejdsgruppen vedrørende 
»Vedvarende energi på Hel-
næs« deres oplæg til frem-
tidig energiforsyning på 
Helnæs. Hele det skriftlige 
oplæg blev i forbindelse med 
beboermødet omdelt til 
samtlige husstande.

Positiv stemning

Der var på beboermødet en 
positiv stemning for oplæg-
get og interesse for at der 
skulle arbejdes videre med 
afdækningen af mulighe-
derne for Helnæs. Arbejds-
gruppen har efterfølgende 
været samlet for at evaluere 
det hidtidige forløb, drøfte 
fællesmødets reflektion på 
emnet – vedvarende energi – 
samt få samling på de posi-
tive reaktioner arbejdsgrup-
pen har modtaget ikke alene 
fra beboere på Helnæs, men 
også udefra.

Politisk rygvind

Arbejdsgruppen fremførte i 
oplægget, at det var nødven-
digt med politiske beslutnin-
ger i Folketinget i forhold til 
afgifter og afregningspriser. 
Det er glædeligt at Folke-
tingets Energiudvalg for 
få dage siden indledte for-
handlinger om bedre afreg-
ningspriser for elektricitet 
produceret som vedvarende 
energi. Disse forhandlinger 
er dog sikkert ikke sket på 
foranledning af beboermø-

det på Helnæs – men det 
siger noget om den politiske 
vilje og behovet for aktivite-
ter for at nå EU ś forventnin-
ger til Danmark om at 30% 
af vort energibehov baseres 
på vedvarende energiformer 
senest om 12 år. Samtidig er 
det udtryk for at det politiske 
fokus rettes ind på området. 
Det vil få betydning i forbin-
delse med finansieringen af 

fremtidens energiforsyning.
Klimaministeren har nu for-
mået at indgå et bredt poli-
tisk forlig for udviklingen 
af vedvarende energiformer. 
Af dette forlig fremgår fore-
løbigt bedre afregningspri-
ser for ikke alene vindmøller 
men også biogas og biomas-
se. Desuden vil man politisk 
støtte etablering af varme-
pumper. Alle disse tiltag fal-
der indenfor de muligheder 
vi kan finde interessante på 
Helnæs.

Åbent møde i maj

På mødet i arbejdsgruppen 
blev der besluttet at ind-
byde alle, der måtte være 
interesseret i spørgsmål om 
vedvarende energi, til et 

åbent møde på Højskolen 
på Helnæs. Mødet er plan-
lagt til maj og endelig dato 
vil blive annonceret senere. 
Der vil på mødet være ind-
ledning ved Preben Maega-
ard, grundlægger af Nordisk 
Folkecenter for Vedvarende 
Energi. (www.folkecenter.
net.dk). – Preben Maega-
ard – der stammer fra Ærø 
– er netop blevet indstillet til 

Nordisk Råds miljø- og ener-
gipris. Begrundelsen for at 
nominere Preben Maegaard 
lyder blandt andet:«Preben 
Maegaard har fungeret som 
pioner inden for udviklingen 
af vedvarende energi i Dan-
mark fra midten af 70’erne. 
Som leder af Nordisk Folke-
center for Vedvarende Ener-
gi sikrer han, at de involve-
rede lærer at løse globale 
klimaudfordringer gennem 
praktisk anvendelse af lokalt 
forankret miljøteknologi. 
Centret har bla. engageret 
sig i udvikling af vindmølle-
teknologi, har fungeret som 
international virksomhed, 
hvor trainees fra ulande har 
haft læringsforløb for at få 
erfaring med vedvarende 

energiteknologi, og har gen-
nemført informationskam-
pagner i Østeuropa.«
Det er derfor en stor kapaci-
tet og pioner på området som 
skal være inspirator til vort 
fortsatte arbejde med energi-
området her på halvøen.

Evt. forening eller netværk

Såfremt der er behov for det, 
vil der – i forlængelse af in-

formationsmødet – kunne 
drøftes en mere formel struk-
tur i form af en forenings-
dannelse. Arbejdsgruppen 
afslutter deres del af opstar-
ten med dette informations-
møde; men de arbejder gerne  
videre sammen med mange 
andre i en mere organiseret 
foreningsdannelse for der-
med at kunne indgå i eksiste-
rende netværk og få adgang 
til alt relevant materiale m.v. 
Indtil informationsmødet fort-
sætter arbejdsgruppen med 
at indsamle viden på om-
rådet. Men arbejdsgruppen 
indbyder allerede nu alle in-
teresserede til at være med i 
dette forberedende arbejde.

Energi til fremtidens  
Helnæs
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– En påstand fra en  
herboende englænder, om at 
danskere ikke kan lave the, 
blev til et kursus i den ædle 
the-brygnings kunst

THEBRYGNING
Af Anne Hansen 

En termokande kogt vand og 
en medovapose er ikke te, 
hvis man kommer fra Eng-
land og hedder Moira. Der 
skal mere eksotiske sorter til, 
og te skal laves i en tekande. 

Derfor havde Moira og Erik 
Poulsen arrangeret en the  
aften i Borgerhuset den 18. 
februar 2008. »Så vi ku´ lær´ 
det«. Alle deres fine thekan-
der var medbragt og stod li-
net op på stribe. 16 personer 
mødte op og blev undervist 
i rigtig the – brygning. Der 
var the i alle afskygninger 
og for enhver smag: Indisk, 
grøn, sort, ingefær, peber-
mynte og mange flere. Moira 
havde dækket et smukt bord 
m. hjemmebag og forskellige 

marmelader, som husbonden 
havde fabrikeret. Pernille fra 
Fyret supplerede med kager 
bagt efter engelske opskrif-
ter. Et flot og hyggeligt ar-
rangement, som kan anbefa-
les, hvis en gentagelse skulle 
blive aktuel. The aften – en 
kærkommen modvægt til 
ølsmagning og med den for-
skel, at her må kvinder del-
tage.

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

Om at lave the på engelsk
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evigede aftenen med henblik 
på at skabe en Helnæsfilm.

Et instruktivt og morsomt 
foredrag

Dels måtte jeg efterhån-
den erkende, at foredraget 
»ikke var så ringe endda«, 
som de sagde i den egn af 
Danmark, hvor jeg for over 
40 år siden trådte mine 
journalistiske børnesko og 

bl. a. dækkede utallige for-
samlingshus-foredrag. Fak-
tisk blev det undervejs flere 
gange hilst med klapsalver 
og kluklatter. Fortjent, for 
det var både instruktivt 
og morsomt, må en måske 
lidt nedslidt forsamlings-
hus-journalist indrømme. 
Det kunne også konstateres, 
at tarteletterne ikke havde 
taget skade af at blive ser-
veret lidt senere, end en bla-
seret udenøs journalistmave 
var indstillet på.Helnæs For-
samlingshus« legendariske 

køkkenchef Annelise Larsen 
formåede at skabe anderle-
des og spændende tartelet-
fyld helt på højde med høns 
i asparges, som hun ellers er 
så berømt for på disse kan-
ter.

Helnæs Tartelet Selskab 
stiftet

Med denne aften, hvor 109 
(heraf 70 lokale) stiftede 
Helnæs Tartelet Selskab, 
blev der lagt grundsten til 

en anderledes kulinarisk 
tradition på den fynske kul-
turhalvø. En kreds af lokale 
entusiaster med tilknytning 
til HelnæsPosten og en til 
formålet nedsat komité med 
redaktøren for HelnæsPo-
sten, Poul Dreisler, i spidsen, 
stod for den praktiske del af 
arrangementet. Men uden 
de to ekseptionelle ildsjæle i 
køkkenet - Annelise og hen-
des mand Kristian på 71 og 
78 år – havde det næppe væ-
ret praktisk gennemførligt at 
servere 600 tarteletter for så 

mange mennesker på en af-
ten. Annelise beviste, at hun 
sagtens kan gå helt nye veje 
med fyld som krebs og fiske-
queneller, chili con carne, 
ost og hindbær i flødeskum 
med vanilje.

Livsglæden som drivkraft 

Men hvor finder man to 
mennesker, der som An-
nelise og Kristian efter 
tre-fire dages forarbejde 
og en lang aften i køkke-

net ikke ønsker honorar? 
Formentlig kun på Helnæs. 
– Vi er simpelthen bare med 
på noget, der gør livet lidt 
sjovere, lød Annelises enkle 
motivering. Ingen syntes, 
det var ufortjent, hun blev 
udnævnt som æresmedlem 
af Helnæs Tartelet Selskab, 
og at parret fik en stor køb-
mandskurv.

Fællesskab for folk med glimt 
i øjet

Helnæs Tartelet Selskab er 
et fællesskab for mennesker 

med et glimt i øjet, hedder 
det i den vigtigste paragraf 
i vedtægterne. Dermed lever 
man op til holdningen hos 
formanden for Dansk Tarte-
let Selskab, Claes Benthien. 
Han står som oversætter af 
den meget omtalte bog »Tar-
teletter – 85 forførende op-
skrifter« af Babette Hersant 
Isaksen. Men vi kan afsløre, 
at den er skrevet af ham selv. 
Og forfatternavnet er inspi-
reret af den berømte Karen 
Blixen-fortælling »Babettes 
Gæstebud«, som hun skrev 
under pseudonymet Isak 
Dinesen. Derimod er den 
god nok, at Suzanne Brøg-
ger står bag forordet. Bogen 
var sammen med plakater og 
postkort med tarteletmoti-
ver og restoplag af de sene-
ste numre af HelnæsPosten 
til salg, idet hensigten også 
var at skabe lidt økonomi til 
Helnæsposten fortsatte udgi-
velse. Alle – uden undtagel-
se – arbejdede derfor gratis 
denne aften. 

Tarteletselskaber på vej i  
ind – og udland

Helnæs Tartelet Selskab føl-
ges snart op af lignende ini-
tiativer i bl.a. Sønderjylland, 
Sverige og på Færøerne. 
Ligesom der rundt omkring 
finder en masse enkeltståen-
de arrangementer sted. Claes 
Benthien var således to dage 
efter sin optræden på Hel-
næs taler på et tarteletkursus 
i Meyers Madhus.         

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.

Fortsat fra forsiden

Islagkagen smeltede ikke
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HelnæsPosten besøgte Jørgen 
Storm Hesselbjerg i  
forbindelse med jagt og 
regulering af ræve her på øen.  
Jørgen er tidligere formand 
for jagtforeningen og har  
deltaget i årets jagt og  
regulering 

JAGT
Af Erik Mortensen 

Den 20. januar var den store 
rævejagt med omkring 25 
deltagere. Der blev skudt en 
ræv fra grav og tre fra drev 
på den sydlige del af øen.  
Bagefter var der suppe i bor-
gerhuset med Arne Øster-
gaard og Niels som »sup-
pejægere«.  Suppejægere er 
betegnelsen for jægere, der 
ikke deltager i jagten, men 
kun i det sociale / kulinari-
ske – måske Niels og Arne 
også havde lavet suppen? Så 
får betegnelsen jo en ny di-
mension.

Atypisk rævejagt – vejr

I strålende solskin og højt, 
flot og lunt vejr, som Jørgen 
kaldte helt atypisk rævejagt-
vejr gik Jørgen Storm, Kaj 
Nielsen og Jeppe Jørgensen 
fra Saltofte – Jeppe som 
hundefører – den 4. februar 
på regulering.  På Helnæs 
har vi seksten kunstgrave 
og nogle af dem blev be-
søgt.  Kunstgravene er lavet 
af cementrør, som mødes i 
et T, der giver tre ind- eller 

udgange.  Mikkel slipper for 
det besværlige gravearbejde 
og kan flytte lige ind.  Hun-
den sendes ind, og så har 
Mikkel kun to udgange og 
skytterne ved, hvor ræven 
kan komme fra. I første grav 
var der to ræve. En blev re-
guleret. Anden grav var tom. 
I tredje grav var der en ræv, 
som blev reguleret. Fjerde 
grav var tom og femte grav 
havde to ræve, som begge 
blev reguleret. Fire ræve – 
og så i sådan et atypisk vejr!  
Jørgen er tydeligt fascineret 
af rævejagt og overraskelsen 
i spillet – Mikkel er der lige 
pludselig og lydløst – ikke 
som jagt på råvildt, det kan 
høres, når det kommer.

Usædvanligt mange ræve

Den 16. februar var den sid-

ste regulering med tyve – 
femogtyve deltagere.  Der 
blev skudt forbi en ræv. Mik-
kel regulerede selv den sag.  
Bagefter var der Annelises 
gode biksemad i Borgerhu-
set. Siden december er der 
skudt ti-elleve ræve.  Det er 
ret usædvanligt.  Jeg har selv 
været med ved regulering, 
hvor vi besøgte fem-seks 
kunstgrave, og der var ikke 
ræv i nogen af dem. Jørgen 
er overbevist om, at det gode 
resultat skyldes valget af Pe-
ter Hansen, Søgård, som ny 
formand for jagtforeningen.

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

Rævejagt på Helnæs KORT NYT

Torsdagsklubbens 
arrangementer  
– et mangfoldigt program – 
specielt for de lidt ældre

TORSDAGSKLUB
Af Anne Hansen 

Nu er der kun en gang tors-
dagsklub til i denne sæson. 
Det er den 6. marts, hvor vi 
får lov at se en video, som 
Erik Andersen, Bøgeskovs-
vej har optaget, da hans 
kone, Mie, var på Ubberup 
højskole. Annelise giver 
kage til kaffen. Sidst i januar 
underholdt pastor Thomas 
Beck fra Sandager med selv-
oplevede historier og film fra 
hans udsendelse til Afghani-
stan som feltpræst. Det er 
en flot og beundringsværdig 
indsats, de udsendte præster 
påtager sig. Den sædvan-
lige bankodag gik som den 
skulle. Alle fik gevinst. Sidst 
havde vi besøg af installatør 
John Pedersen fra Assens, 
der fortalte og viste lysbil-
leder om hans store indsats 
for at finde sin »onkel Jens 
fra Amerika«. Et detektiv-
arbejde med stor hjælp af 
internettet, havde det været. 
Onklen var imidlertid død, 
men mange efterkommere 
blev fundet, og der er nu god 
kontakt mellem familierne i 
Culter i staten Iowa og As-
sens. Spændende at høre om, 
hvad der kan lade sig gøre, 
når blot man ikke giver op.
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– en farce i tre akter med 
geometriske mønstre

ANMELDELSE 
Af Poul Dreisler 

Traditionen tro præsenterer 
Helnæs Beboerforening di-
lettant i fastelavnsmåneden i 
forsamlingshuset. I år havde 
man valgt en farce i tre akter, 
»Bed & Breakfast«, skrevet 
af Konrad Hansen.

Et stykke med mange  
trekanter

En gårdejer, Henrik Uld-
ahl har solgt jorden fra og 
indrettet gården til Bed & 
Breakfast. Henrik har to 
døtre, som er hjemme for at 
bistå ham med at få denne 
nye aktivitet i gang – de har 
også andre motiver, som dog 
er hemmelige for faderen. 
Samtidig har Henrik også 
hemmeligheder for døtrene 
og for alle andre, som han 
helst ikke ser afsløret. Og så 
er det geometriske mønster 
med utallige trekanter tegnet 
til en spændende udvikling. 

Kærlighedens veje og vildveje

Kort fortalt handler det om, 
at Henrik Uldahl, der lever 

alene på gården, har et kæ-
resteforhold til den lokale 
skorstensfejermesters kone 
og – viser det sig – også et til 
en dame med en mere uklar 
beskæftigelse så langt væk 
som i Ålborg. Hun præsen-
teres som præsteenke, men 
er ejer af et ægteskabsbu-
reau. Døtrenes hemmelig-
heder er, at deres hjælp til 
at få omsætning i forretnin-
gen »Bed&Breakfast« er at 
invitere deres, for faderen 
hemmeligholdte, kærester til 
gården som lejere af de ny-
indrettede værelser. Døtrene 
er studerende i København 
og deres liv udenfor studieti-
den er til stor bekymring for 
Henrik. Og med god grund. 
Den ene, Dorthe, har fundet 
en sælger i brandsluknings-
udstyr og den anden, Rikke, 
har forlibt sig i en temmelig 
avanceret kunstner, der ma-
ler »monokromt« (ensfarvet) 
og i øvrigt klæder sig som 
en hippie fra 70’erne. Som 
havkatten i hyttefadet kom-
mer så skorstensfejeren hele 
tiden farende, idet han, også 
med god grund, er sygelig 
jaloux og aner der er amori-
ner i luften mellem konen og 
Henrik og er ved at gå til af 

stress for også at skulle gøre 
politisk karriere. Direkte 
farlig er han, med sit ladte 
gevær, som man hele stykket 
igennem forventer, han skal 
bruges i sin retfærdige sag.

Spillet og fornyelsen

For de ca. 70 tilskuere blev 
det et fornøjeligt stykke. 

Det var spændende at se, at 
en ny generation af spillere 
foldede sig naturligt og ægte 
ud blandt de gamle garvede 
kræfter. Maria Mygind Han-
sen og Karina Bang, som 
Rikke og Dorte Uldahl var 
fornyelsen og klarede sig 
vældig godt som de søde, 
flinke, hjælpsomme døtre til 
en usikker alenefar, og som 
så også afslørede et talent for 
de forelskedes løben om hjør-
ner med såvel far og i sidste 
ende de to kvinder, som fa-
ren havde brændt sig (varm) 
på. Kan de formås til at være 
med i fremtiden, tegner det 
godt. Krumtappen i stykket 
er, som så ofte før, Mogens 

Rasmussen som gårdejer 
Uldahl. Han spillede i en 
frigjort stil og havde en god 
timing i sit spil, så han hele 
tiden lige nåede at skjule no-
get eller nogen, inden nogen 
kom, der ikke måtte vide eller 
se noget. Hans pokeragtige 
udtryk og replikbehandling 
gjorde hans maskepi over-

bevisende. Hans to kvinder, 
den lokale flirt, spillet af 
Belinda G. Simonsen, som i 
øvrigt måtte springe ind som 
afløser midt i øveforløbet, 
og Kirsten Nielsen var godt 
skildrede som hhv. den unge 
kvinde med en tyran som 
mand, og den modne kvin-
de, med statur og stil som en 
præsteenke. De fyldte deres 
roller i mødets sødmefyldte 
forventninger, såvel som i 
afskedens bitre og smerteli-
ge erkendelse af at eventyret 
var slut. 

Hvor er de unge mænd?

På mandesiden kniber det 
med fornyelsen. De unge 

Dilettant på Helnæs  
– tradition og fornyelse
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mangler, derfor kan det være 
svært at få matchet roller med 
unge piger og unge mænd. 
Dog er Janus ikke gammel 
og spillede med overbevis-
ning en professionel sælger 
af brandslukningsudstyr, som 
han demonstrerede på sce-
nen. Interessant var årets de-
butant, Erik Mortensen, der 

i det civile liv nyder sin pen-
sionisttilværelse. Han var i 
stykket den kunstner, Rikke 
Uldahl (Maria) var brændt 
varm på. Udstyret med skul-
derlangt hår, og pandebånd 
illuderede han ganske glim-
rende hippie »fra dengang«. 
Han virkede passende my-
stisk og aldeles kompromis-
løs overfor andres (Uldahls) 
meninger. Sidst, men ikke 
mindst, ydede Jørgen Ger-
berg sit til at hans koleriske 
og skinsyge figur gav mening 
til hovedtrekanten mellem 
ham,  konen og gårdejeren, 
men også hans fortvivlelse 
i forsøget på både at rense 
folks skorstene, at begå sig i 

politik og passe på hustruen 
gav sig udtryk i hans rasen-
de, adrenalinpumpende raids 
over scenen.

Et teamwork og et  
stort arbejde

Bag det hele i mange aftener 
og dage har et hold bestå-
ende af instruktøren Helle 

Blume Andresen, Karl Åge 
Larsen, Annelise Larsen, 
Anne Hansen og Jinnie 
Hemmingsen arbejdet med 
at få stillet dette spil op, som 
over de to forestillinger lør-
dag den 9. februar blev set af 
110-120 mennesker. Fra de, 
der fulgte det hele fra salen, 
blev der applauderet for en 
sjov og helt igennem godt 
udført farce. 

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
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– en beretning om en  
håndværker på Helnæs og 
hans produktion 

KULTURARV
Af Anders og Susanne Sørensen 

Man har meget tidligt været 
interesseret i at kunne måle 
tid, og de allerførste ure var 
solure, der bestemt ikke var 
sikre. Senere, i middelalde-
ren, opfandt man et lodde-
system, men det var stadig 
meget unøjagtigt. Omkring 
1650 forbedrede englænder-
ne så systemet ved at tilsætte 
et pendul af variabel længde, 
og så fungerede det hele 
meget bedre.. Disse ure var 
fra starten åbne værker og 
meget modtagelige for slag, 
støv o.s.v. Derfor byggede 
man senere høje trækasser 
rundt om urværket, og på 
den måde opstod der et mø-
bel, et standur, der med tiden 
blev underkastet skiftende 
stilarter. Et standur er altså 
som hovedregel resultatet af 
et samarbejde mellem en ur-
mager/smed, og en, sikkert 
lokal, snedker..

De første ure var  
Bornholmeren

De første danske standure 
blev fremstillet på Bornholm 
fra ca. år 1745 til slutningen 
af 1800-tallet. Disse blev 
solgt over hele landet, og er 
i dag det mest almindelige 
standur i Danmark. Det er 
dog en udbredt misforståel-

se, at man over en bred kam 
kalder alle danske standure 
for bornholmere, idet stand-
ure faktisk har været produ-
ceret over hele landet - ikke 
mindst på Fyn, bl.a. i As-

sens, Fåborg, Horne, og ikke 
mindst i Køng, der var kendt 
for de dygtige urmagere 
Bonde Wibye og sønnen Jo-
han C. Wibye. 

Urmager og smed på Helnæs

Men tilbage til uret fra Hel-
næs. I december år 2007 
vendte et standur tilbage til 
sin hjemstavn. Uret var et 
Helnæs-ur med nummeret 
26, produceret hos en smed 
på Helnæs i året 1826. Sme-
den hed Jens Pedersen, født 
på Helnæs og døbt i Helnæs 
kirke den. 5.7.1782. Han var 
søn af smed Peder Hansen 
og hustru Birthe Andersdat-
ter fra Hårby. Jens Peder-
sen døde samme sted den 
16.6.1855. Den 19.11.1810 
giftede Jens sig med Dor-
thea Jacobsdatter fra Hårby 
(31.7.1785-30.8.1855) og over-
tog samme år smedehuset 
efter faderen. Ved folketæl-
lingen i 1845 betegnes han 
som husmand og smed, der 
hverken havde svende eller 
lærlinge. I indberetningen 
om landhåndværk 1816-18 
betegner Jens Pedersen sig 
selv som grovsmed, selv om 
han tidligt, allerede i 1806, 
begyndte at fremstille ure. 
Man ved ikke hvor han har 

lært urmagerfaget fra, men 
det formodes, at det kan have 
været hos Køng-smeden, da 
hans ure ligner køngklok-
kerne meget.

En flittig håndværker

Det var efter sigende urma-
geriet, der havde hans største 
interesse. Det fortælles om 
ham, at han lavede smede-
arbejde fra kl. 6 morgen til 
kl 18, derefter urmageri fra 
kl. 18 til kl. 24, og efter 4 ti-
mers hvile, ure igen fra kl. 4 
til kl. 6 om morgenen. Folk 
sagde at »han smedede om 
dagen, og lempede klokker 
om natten«. Samtlige hans 
ure menes at have været 
nummereret. Det lavest re-
gistrerede (i 1960 érne) er ur 
nr.17 fra 1822 – det højeste 
nr. 124. I 1960 érne udarbej-
dede en lokalhistoriker, L. P. 
Pedersen, en registrering af 
fynske standure. Heraf var 
de 10 ure fra helnæssme-
dens hånd, og på daværende 
tidspunkt befandt nogle få 
stykker sig stadig her på øen. 
Blandt disse var ur nr. 17 
med årstallet 1822 malet på 
skiven. Dette ur har stået her 
på Bøgeskovsvej nr. 9 hos 
boelsmand Hans Jørgen Jen-
sen. Det befinder sig nu hos 
et barnebarn i Assens.

Er der flere ure på Helnæs?

Ur nr. 123, signeret og num-
mereret, men uden årstal, 
befandt sig i 1961 hos et tip-
oldebarn af helnæssmeden, 
nemlig smed Jørgen H. Boe, 
Helnæs, nu Assens.
På nuværende tidspunkt vi-
des det, at et ur stadig be-
finder sig her på Helnæs, 
nemlig ur. nr. 104, sign. m. 
Helnæs og år 1837. Det ejes 
af Pia Skøtt, som har fået det 
af sin far, tidl. gårdejer Chr. 
Hansen, Nygård. Dette ur 
kan følges tilbage til Christi-
ans onkel, Lars Hansen, der 
var skomager på Helnæs og 
bosiddende på Strandbak-
ken, der hvor Erik og Moira 

bor i dag. Er der i dag flere 
Helnæsure her på øen, kun-
ne det være interessant at 
vide…

Det hjemvendte ur no. 26

Og så lidt mere om det hjem-
vendte ur, som er nr.26 i 
rækken. Det er signeret »J. 
Pedersøn, Helnes. no.26 år 
1825.« Uret har et 2 døgns 
værk m. repeterordning, 
en hvidmalet og dekoreret 
skive, samt romertal. Deko-
rationen er formentlig senere 
opmalet. Viserne i messing 
har et mønster som en række 
øjer, der ender i en spids. 
Messingringe omkring op-
træk og lodder i bly. Urkas-
sen er af fyr i klassicistisk 
stil. Lige foroven med dråbe-
formede mønstre, (buestik) 
cirkelrund rude omkranset 
af snoet bånd træ, mellem-
stykket lige, med profileret 
låge, der lukker med gammel 
jernvrider. Fodstykket er glat 
med skrå sider. Samlet højde 
206 cm. Dette ur har oprin-

Danske Standure og især et fra Helnæs
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delig tilhørt tidligere post-
mester Jens Linto, Skørping. 
Det er formentlig købt først 
i tyverne, og har stået i hans 
hjem i Odense. Uret flyttes i 
ca. 1935 til Skørping og igen 
senere med samme ejer til 
Ålestrup. Herfra bliver det i 
1973 solgt til tidligere. bog-
handler Johs. Rasmussen, 
Odense, og via et ophold hos 
hans søn er det så opkøbt af 
Helnæs Antik i dec. 2007.

Kom og se uret!

Og her står uret så - såvel 
kabinet som urværk er re-
noveret, og nu ønsker det 
sig et nyt hjem. Meget gerne 
her på Helnæs. Og hvem vil 
ikke gerne følge med tiden? 
Er der nu nogen, der har fået 
lyst til bare at se et Helnæsur, 
er de selvfølgelig velkomne i 
vores forretning. 

Kilder:
L.P.Pedersen.:  
Fynske standure og deres 
mestre 1700-1850.
D.Yde Andersen.:  
Bornholmere og andre gamle 
ure. 
Samt Vestfyens Museer.

– en festlig dag med mange 
udklædte børn 

FASTELAVN
af Anne Hansen 

Mange børn og en hel del 
voksne mødte fint udklædte 
op til fest i Forsamlingshu-
set. Der var flere prinsesser, 
vilde dyr, Batmann og både 
børn og voksne, der havde 
kopieret personerne fra Har-
ry Potters univers. Besty-
relsen havde sørget for ad-
skillige præmier, der kunne 
vindes på forskellige måder. 
Der blev budt på sodavand, 
kaffe og fastelavnsboller. 
Først gik alle udklædte børn 
rundt med numre, så de 
voksne kunne stemme. Der 
skulle temmelig mange om-
gange til før alle havde ud-
fyldt deres stemmesedler.

Resultaterne blev følgende:

Præmie til:
Den sødeste: Ida Marie 
Hansen (Prinsesse), 
Den sjoveste: Line Mygind 
Hansen (Gammel kone)

Den farligste: Gustav Hilding 
Zimmer Rasmussen (løve)
Den uhyggeligste: Cecilie 
Rasmussen (mumie)

Så blev der slået til tønder. 
En for de store over 5 år, og 
en for de små 0 til 5 år

Der blev kæmpet bravt, men 
til sidst lykkedes det, - et hav 
af slik væltede ud på gulvet, 
og børnene fik travlt med at 
fylde hænder og lommer med 
lækkerier.
Kattekonge ved stor tønde 
blev Eske Hemmingsen
Kattedronning ved stor tønde 
blev Paula Runge
Kattekonge ved lille tønde 
blev Benjamin Tornøe
Kattedronning ved lille 
tønde blev Bastian Zimmer 
Rasmussen.
Senere stod den på ”bide 
til bolle” og ballondans. 
Ca. 35 børn og 45 voksne 
havde en fornøjelig søndag 
eftermiddag. Stor ros til 
bestyrelsen for en rigtig god 
og hyggelig familiedag 

Se flere billeder på bagsiden

I februar måned 

har Katrine Storm vundet 
et besøg i Tobaksgården i 
Assens.

Redaktion: Anne Hansen

BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

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

Kunstkurser.dk
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

Fastelavnssøndag i  
Forsamlingshuset
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DET SKER I MARTS

Gudstjenester
9. marts kl. 11.00
Palmesøndag:
16. marts kl. 9.30
Skærtorsdag:
20. marts kl. 9.30
Langfredag:
21. marts kl. 11.00
Påskedag:
23. marts kl. 9.30
2. påskedag:
24. marts kl. 17.00
30 marts kl. 11.00
Fælles aftensang for Dreslet-
te og Helnæs.

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. 

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.

Jagtforeningen
Helnæs Jagtforening afhol-
der strandrensning lørdag 
den 24. maj kl. 9.00 Møde-
sted Søgård

Ølsmagning Borgerhuset
Onsdag, den 12. marts kl. 
19.30 Emne: påskebryg.
Tilmelding Jørgen Hessel-
bjerg tlf. 6477 1829 eller Dan 
6477 1501 eller darajo@
mail.dk

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

»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: Tho-
mas Bruun, Turup
Cafébiografaftenerne 
strækker 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. (selvbe-
tjening)

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. Gennem-
tyggede smagsdommer-
synspunkter opleves i rigt 
mål andre steder! Folk 
vil gerne tale sammen, 
hvilket cafébordopstllin-
gen 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 arkivernes normale 
åbningstider eller på Eb-
berup Hus.
Der vil senere foreligge 
en informationspjece 
angående filmaftenerne 
med de nødvendige op-
lysninger.

Bankospil  
i forsamlingshuset 
Mandag den 10 marts kl. 
19.00
Arrangeres i samarbejde 
med Beboerforeningen.

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

08 Bryan Rice

08 Antoni Adamski
 – maleriudstilling

08 Legenden om jordhavet

11 Forfalskerne

14 Nellovator 

15 Frokostjazz med 
 Tobaksgaardens Jazzband

15 Bee Movie

18 Bee Movie

18  Arn – Tempelridderen

25  Things we lost in the fire

29  Alvin og de frække jordegern

29  Blue Foundation 

Kunstudstillinger  
på Helnæs påsken 2008

Påskeudstilling 2008

Billedkunstner Solvejg Refs-
lund afholder Påskeudstil-
ling med nye kunstværker 
på Bangholm, Helnæs Byvej 
15, 5631 Ebberup.
Åbningsperiode:  
Skærtorsdag, Langfredag og 
1.-2. påskedag kl. 13-17.
Derefter er udstillingen 
kun åbent efter aftale hele  
sommersæsonen. 

Udstilling – Galleri Kunst og Håndværk

Marian Rune, Tim Müller og Jeanette Thorup udstiller i Gal-
leri Kunst og Håndværk, Stævnevej 9, Helnæs, 5631 Ebbe-
rup. 
Der er fernisering søndag den 16. marts 2008, kl. 14- 16. 
Galleriet har åben alle Påskedage og i weekenderne i uge 12, 
13, 14 og 15 fra kl. 11-17.

Tim Müller

Marian Rune

Jeanette Thorup



MARTS 2008  HELNÆSPOSTEN 15 

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

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

Efterlysning
Er der et par friske og 
modige fyre, der frivilligt 
melder sig til at renovere 
vores storkerede? Den er 
efterhånden i en sørgelig 
forfatning. Indtil nu har der 
kun været en plasticstork 
og nogle måger på besøg 
der, men da der har været 
rigtig stork her på Helnæs i 
år, kunne den måske finde 
på at komme igen og så 
ville det være fint at have et 
værdigt bosted til den. Man 
må formode at betingelserne 
(spisekammeret) for at leve 
som stork på Helnæs er til 
stede. Jens Hansen er parat 
til at levere græstørv og 
andet byggemateriale.  
Gerne henvendelse  
på tlf. 64 77 13 76.

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

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

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

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

Bolig søges  
på Helnæs
Var her i Januar –  
reden bør renoveres
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Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

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

Fastelavn er mit navn…


