
kendt til gåselivet på Maden. 
Det endte med den dejligste 
gåsesteg med brun sovs og 
kartofler, og både kone og 
børn blev glade og mætte. 

Det var slutningen

Nu skal man så tro, at det 
var hele historien om gå-
sen, men det er faktisk kun 

familien kunne sætte sig 
ved middagsbordet, for det 
tager tid, at ordne en gås. 
For det første blev fingrene 
fedtede da indmaden skulle 
ud, dernæst skulle der koges 
vand og fjernes fjer, og siden 
måtte jeg ringe til min mor 
i Jylland, der måtte forklare 
mig, hvordan man tilbereder 
sådan en vildgås, der både 
havde set Helnæs fra oven og 

var en stor flot grågås, som 
han selv havde skudt på en 
af hans marker. Når man ple-
jer at købe gæs direkte klar 
til ovnen fra enten Marlene 
i Ebberup eller fra Andreas 
og Lene nede på Halvgård, 
så er det unægtelig lidt noget 
andet at få en gås fra Peter 
med indmad, gåsedun, ho-
ved, gåsefødder og fjerdragt. 
Der gik mange timer inden 

Peter Hansen, Søgaard, er 
formand for jagtforeningen 
på Helnæs. Her fortæller han 
om jagtforeningen, forskellige 
jagtformer og om gåsejagt på 
Helnæs

Jagt
Af Jakob Haahr 

Jeg fik før jul en gås af Pe-
ter Hansen på Søgaard. Det 
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billeder af ganske alminde-
lige ting som en far gør med 
sin dreng. Det var billeder af 
far og søn ved høvlebænken, 
mens de rodede med knaller-
ten. Og fra en fødselsdags-
fest en sommerdag i haven, 
hvor de to stod sammen ved 
grillen og vendte bøffer. 
Måske hjalp billederne man-
den til at holde ensomheden 
ud og mindede ham om, at 
der var et liv efter straffen og 
uden for fængslet. Og at der 
dog var nogen, der så ander-
ledes på ham end dommeren, 
fængselsbetjentene og måske 
også han selv gjorde det. At 
der også var nogen, der så 
kærligt på ham selvom det 
var helt ufortjent. 
I hvert fald fortalte billeder-
ne en historie om et menne-
skeliv. Og en historie om, at 
det vigtigste i et menneske-
liv ikke er sejre eller neder-
lag, fejltrin og succeser. Det 
er ikke alle vore resultater 
eller præstationer. Men de 
øjeblikke af nærhed og øm-
hed sammen med de menne-
sker som vi har fået givet at 
leve livet sammen med, som 
skænkes os helt ufortjent, og 
som hører ethvert menne-
skeliv til.

Verdens  
bedste far i  
al evighed

»Du er verdens bedste far«, 
sådan sagde min søn på 
seks år til mig forleden dag. 
»Nåhh, er jeg det?«, svarede 
jeg noget tvivlende, for det 
synes jeg bestemt ikke selv, 
og jeg synes også nok, at jeg 
kunne komme i tanke om 
situationer, hvor min søn 
højlydt havde givet udtryk 
for en noget anden mening 
om den sag. Men så kom for-
klaringen. »Jo, for du har jo 
lært mig at svømme. Så du 
er verdens bedste far…« Og 
så tilføjede han, ligesom for 
at give sine ord mere vægt:  
» …i al evighed!«
Ja, man siger, at æblet ikke 
falder langt fra stammen. 
Og overdrivelse fremmer 
jo forståelsen. Og måske er 
der virkelig også et glimt af 
evighed i en sådan helt ube-
tinget og ufortjent kærlig-
hedserklæring.
Men denne lille ordveksling 
fik mig til at tænke på et 
menneske, som jeg for nogle 
år siden besøgte i arresten 
i Assens. Det kan jeg godt 
nævne, uden at overtræde 
min tavshedspligt, for det 
kunne næsten have været 
enhver af de indsatte. 
På væggen i mandens celle 
hang der nogle billeder, som 
hans søn havde sendt ham, 
for at hjælpe ham med at 
holde modet oppe. Det var 

SÆt FartEN 
NED!
Dette er en appel til alle, der 
færdes på Helnæs. Der køres 
simpelthen for hurtigt gen-
nem den bymæssige bebyg-
gelse. Fra Møllen og gennem 
hele vejbyen må der kun 
køres 50 km i timen, men 
der køres ofte op til 80 km 
i timen med de farer, det in-
debærer.
Specielt her i den mørke tid, 
er det afgørende, at vi pas-
ser på hinanden og kører 
forsvarligt – gerne under de 
påbudte 50 km i timen – men 
at vi også, som det er skre-
vet nedenfor, sørger for, at 
vi, som gående, kan ses af 
andre. Reflekser eller sikker-
hedsveste samt lommelygter 
må være enhver helnæsboers 
vigtigste redskab, når vi skal 
bevæge os rundt på vejene 
efter mørkets frembrud.
Lad os alle være særdeles be-
vidste om disse enkle regler.
En familie på Helnæs Byvej

appel om lys/
reflekser  
i mørket
En læser har bedt os appelle-
re til alle fodgængere på Hel-
næs, at de i de mørke timer 
bør medføre en lygte eller gå 
med reflekser, idet det ellers 
er farligt at færdes. Både for 
gående og kørende. 

En trafikant

(Navnene på indsenderne er 
red. bekendt)

Ny præstevikar 
på Helnæs
Søndag den 1. marts blev 
sognepræst Dorthe Rudbeck 
indsat i embedet i Sønderby 
og Kærum kirker. Hun skal 
vikariere for sognepræst 
Rikke Graff, som går på bar-
selsorlov frem til begyndel-
sen af 2010. Det betyder, at 
det bliver Dorthe Rudbeck 
som skal vikariere i Helnæs 
og Dreslette kirker, når vor 
sognepræst Anders Lund-
beck Rasmussen har forfald.
Hun er et kendt ansigt på Hel-
næs, idet netop Dorthe Rud-
beck vikarierede på Helnæs 
i Anders Lundbeck Rasmus-
sens forældreorlov i 2006.  
(Se omtale af Dorthe i HP nr. 
1, 2006)

gb

torsdagsklub 
Vi nærmer os vinterens af-
slutning på Torsdagsklub-
ben.
I februar havde vi en rigtig 
hyggelig og interessant efter-
middag, da Birgit og Verner 
Sørensen underholdt med at 
fortælle om og vise billeder 
af deres oplevelser gennem 
et langt liv både i Køben-
havn og på Helnæs. Årets 
bankospil var den 19. feb. 
Som sædvanlig medbragte 
deltagerne selv pakker og 
alle fik gevinst. Sidste sam-
menkomst i denne sæson er 
den 5. marts, der kommer 
Finn Ekkelund fra Assens og 
fortæller om sit liv på havet.

ah

PaStorENS KLUMME anders Lundbeck rasmussen
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verdens bedste far i al evighed.

Kort NYt 
Om Arkivet, Torsdagsklubben, og meget andet. 

1. marts 2009 – En særlig dag
1. marts, hvor disse linjer skrives, er dagen, hvor årstiden 
skifter fra vinter til vår. Marts, april og maj er kalenderfor-
året. 1. marts er også, i år, første søndag i Fasten, hvor dagens 
tekst i den danske folkekirke bl.a. handler om beretningen 
fra det gamle testamente, om Adam og Evas uddrivelse fra 
Paradisets Have, da slangen fristede dem til at spise af æblet 
fra kundskabens træ. De måtte begive sig ud i verden iklædt 
figenblade og gå i gang med »at tjene deres brød i deres an-
sigts sved«. 1. marts blev også dagen, hvor en, efter sigende, 
historisk skattereform blev vedtaget, en reform, der skal med-
føre skattelettelser til alle. Med et citat fra Christiansborg – 
maleren, Rasmus Larsen, kan man vel sige, at reformen må 
være svaret på bønnen ”Gud se i nåde til de klippede får«. 1. 
marts er således blevet en dag, hvor begivenheder og myter 
om begivenheder går op i en højere enhed. 1. marts er den 
dag hvor det politiske flertal gennemfører en skattereform, 
der skal få folk i arbejde og helst arbejde mere og samtidig 
give skattelettelser til rig som fattig og det på forårets første 
dag. Det kan da ikke være mere optimistisk, og endvidere 
skal denne reform være en af de mange løftestænger, der skal 
til for at lette finanskrisens uhyggelige følger af økonomiske 
tab for mange. Således også for HelnæsPosten. 

En 1. marts, den første forårsdag, 
 hvor så meget er sket, kan  

man kun have optimismen på sin  
side og forlade sig på, »at det nok  
skal gå alt sammen« – hvis vi alle  

giver en hånd med.

Vi har tidligere på denne plads beskrevet HelnæsPostens 
skrantende økonomi som følge af finanskrisens hærgen blandt 
vore annoncører. Vi har valgt at investere os ud af krisen. Vi 
har fået udarbejdet en ny hjemmeside, der også er gået i luften 
den 1. marts på adressen www.helnaesposten.dk og som ikke 
alene rummer alle udgivne blade fra 1. januar 2006 til dato, 
men også links til vore annoncører, der har en web-adresse. Vi 
håber den vil være til glæde for alle og vi vil naturligvis for-
stærke vort arbejde med at finde nye annoncører som erstat-
ning for dem, som er faldet fra. Skulle vi komme til at mangle 
penge, når året er omme, vil overskuddet fra HP’s støttefor-
ening, Helnæs Tartelet Selskabs Tarteletfest, spæde til. Men 
sidder der en læser eller to, der enten har fået den store jackpot 
ved skattereformen og/eller kan se det fornuftige i en annonce 
i HP, hører vi meget gerne. (Se på hjemmesiden under annon-
cer). Vi kommer gerne på besøg eller sender prøver på HP. En 
1. marts, den første forårsdag, hvor så meget er sket, kan man 
kun have optimismen på sin side og forlade sig på, »at det nok 
skal gå alt sammen« – hvis vi alle giver en hånd med.

Kort NYt
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slutningen. Hele historien 
om gåsen får jeg først længe 
efter jul, da jeg som journa-
list for HelnæsPosten skal 
interviewe den beskedne Pe-
ter, der også er formand for 
jagtforeningen, om jagt på 
Helnæs. Historien kommer 
nærmest ved et tilfælde. Vi 
har snakket om medlemstal 
i jagtforeningen, om ræve-
jagt, dyrejagt, andejagt og 
havjagt. Ja og så kommer det 
nærmest som en bisætning, 
at han egentlig selv godt kan 
lide at gå på gåsejagt. Og så 
fortæller han historien om, 
hvordan han havde fået ram 
på gåsen. 

Peter og gåsen

Dagen før jagtdagen har han 
set gæssene var gået ned på 
hans mark. Problemet med 
gæs er imidlertid, at de er 
meget sky, derfor må man 
være snu og kende til gæs-
senes natur, hvis man skal på 
skudafstand af dem. Redska-
berne hertil er derfor lokke-
gæs, skjul og ventetid. Peter 
fortæller at han på jagtda-
gen længe før solen stod op 
går ud på marken, hvor han 
med sin medbragte spade 
graver et dybt hul. Heref-
ter tager han hvidt malertøj 
på og lægger lokkegæssene 
ud og kravler ned i hullet, 
hvorefter han sætter sig til 
at vente.  Der sidder han 
med bøssen i hænderne og 
ligner for gæssene en svane. 
Og det er sådan det går til, 
at hin morgen flyver en flok 
gæs hen over Peters mark, og 
da de ser Peter, tror de han er 
en svane, og så flyver de ned 
for at lande, med det resultat 
at en af gæssene må lade li-
vet. Man kan narre gæssene, 
fortæller Peter og deraf kom-
mer nok også udtrykket »at 
være dum som en gås«. For 
Peter er det vigtigste ikke at 
skyde gåsen, det er sporten, 
det er overvejelserne, det er 
arbejdet, der ligger forud og 
glæden bagefter: »    Det var 
jo det at det lykkedes, det der 
med malerkedeldragten, det 

var jo egentlig, det der var 
det helt sjove ved det. Det 
var ikke alt det andet. Om 
jeg så havde fået 10 den 
dag, det var sgu lige meget. 
Og så har man jo brugt, jeg 
ved ikke hvor lang tid på at 
stille op og lige så lang tid 
på at pille ned igen, men 
det var det«, fortæller Pe-
ter

Jagtforeningen 

Jagt er således ikke bare at 
sende skud af sted og ned-
lægge et bytte. For Peter 
Hansen og de cirka 50 an-
dre i Helnæs Jagtforening 
knytter der sig mange andre 
værdier i det at gå på jagt. 
Det er kammeratskabet, det 
er indsigten i dyrets fær-
den, det er naturpleje, det er 
vildtpleje og det er omsorg 
for vores landskab, som når 
for eksempel jægerforenin-
gen i maj måned forestår 
indsamlingen af skrald, der 
flyder inde ved vores kyst. 
I år afholdes der strand-
rensning den 23. maj kl. 9, 
hvor alle er velkommen, 
fortæller Peter.  Strandrens-
ningstraditionen er 10-15 år 
gammel. Det startede som 
et fælleskommunalt projekt, 
fortæller Peter, men nu er 
alle de andre jagtforeninger 
holdt. På Helnæs holder man 
denne tradition i hævd fordi 
både formål og fremmøde er 
godt. Af de ca. 25-30 styk-
ker der hvert år møder op til 
strandrensning er der også 
mange ikke medlemmer. På 
dagen bliver man delt op i 
hold, der så samler skrald 
på forskellige strækninger. 
Dagen slutter af med pølser 
og øl, som jagtforeningen 
giver.

Hvem er medlemmer

Cirka halvdelen af forenin-
gens medlemmer er fra Hel-
næs, imens den anden halv-
del på en eller anden måde 
har et forhold til Helnæs. De 
har enten familie på Helnæs, 
eller også er de vokset op 
herude eller også kender de 
nogle, som de kan leje jagt 
hos. Udover at forenings-

medlemskabet styrker sam-
menholdet mellem jægerne, 
så udøver foreningen ting, 
der er svært for den enkelte 
jæger at gøre alene. Jægerne 
har f.eks. en interesse i at 
holde rævebestanden nede, 
fordi rævene tager æg, små-
fugle og rålam. Derfor kø-
ber jagtforeningen rævegrave, 
som man graver ned hos 
folk, som både lodsejeren og 
jagtforeningen må tilse. I fe-
bruar holder jagtforeningen 
rævejagt. Man mødes hos 
Peter, og så bliver man delt 
op i hold, der tager rundt og 
efterser rævegravene. 
I Helnæs jagtforening af-
holdes generalforsamlingen 
altid i januar, hvor der gerne 
møder 14-15 stykker op. Så er 
der quiz og der bliver disket 
om med lidt brød. I august 
måned afholder jagtforenin-
gen flugtskydning på for-
skellige marker. Der skydes 
efter lerduer og Peter, Jesper 
og de andre kæmper som i al 
anden sport om æren. 

Dyrejagt

Dyrejagten er noget gan-
ske specielt. Peter siger, at 
dyrejagten, den tiende ok-
tober, er national helligdag 
på Helnæs. Skolen lukkede 
i gamle dage på denne dag, 
og da børnene fra Helnæs 
senere kom til Assens, fik 
de også fri denne dag. Peter 
fortæller, at det også som 
barn var en dag man så frem 
til. Alle drengene fra Hel-

næs var med som klappere 
hvert eneste år – »Det var li-
gesom fastelavn, det var en 
af de helt store dage«, for-
tæller han. For nogle er den 
sekstende maj, hvor bukke-
jagten begynder en særlig 
speciel dag. Nogen ser frem 
til den første september, 
hvor jagten på bl.a. ænder 
og gæs går ind, imens an-
dre glæder sig til fasanjag-
ten der begynder den første 
oktober. For Peter har den 
årlige jagttur til Lyø stor 
betydning. Her er det fæt-
teren, der inviterer på jagt. 
Jagten er en god måde at se 
hinanden på, fortæller Peter, 
der hvert år til Lyø jagten er 
sammen med 6-7 af sine fæ-
tre. Nogle traditioner er af 
ældre dato imens andre er 
næsten nye. 

Klapjagt

Om klapjagten kan Peter 
fortælle, at der blev sat rå-
dyr ud i 30’erne og klapjag-
ten begyndte under krigen. 
Det eksakte årstal kender 
han ikke for jagtprotokol-
len er brændt. Når naturen 
forandrer sig kan det også 
få betydning for jagten. Pe-
ter fortæller hvordan natur-
genopretningsprojektet på 
Maden bevirkede, at de ikke 
længere kunne skyde ænder 
ved åledybet. I stedet er der 
så kommet flere gæs til. Han 
fortæller, uden at prale, hi-
storien om hvordan han for 
et par år siden skød 17 gæs, 

der var i færd med at slå ned 
på hans mark. 

Unge og jagt

Selv om der stadig er børn 
med til den årlige dyrejagt, så 
er det ikke alle Helnæsdren-
gene, som det var førhen, der 
er med, fortæller Peter. Han 
kan ikke give en entydig for-
klaring på, hvorfor de unge 
ikke går på jagt som før, men 
mener dog at en del af forkla-
ringen kan tilskrives compu-
ter, fjernsyn og de mange 
kanaler: »Førhen havde vi jo 
kun Danmarks radio, og hvis 
der ikke var noget i den, så 
måtte vi jo slukke«. En an-
den af foreningens medlem-
mer mærker også forandrin-
gerne. Der er ikke så mange 
unge jægere på jagtholdene 
fortæller han. Han tilskri-
ver forandringerne, det at 
jagtformerne har ændret sig. 
Førhen var det normalt at gå 
på markjagter, hvor børnene 
fint kunne være med, fordi 
man på disse drev agerhøns, 
fasaner eller harer foran sig. 
Man kunne f.eks. gå på hare-
tramp og når man så mødte 
en hare, skød man den. Nu 

er der ingen vildt på den dyr-
kede jord. Levebetingelserne 
for vildtet er sprøjtet væk 
og vildtet skydes nu mere i 
andre biotoper. Drivjagtfor-
men eksisterer ikke længere 
på samme måde, og dermed 
er det også blevet mere ke-
deligt for børnene at tage på 
jagt, fortæller medlemmet. 
På trods af de unges fravær 
er der tilgang af nye med-
lemmer i jagtforeningen.
Peter fortæller, at der faktisk 
er flere tilflyttere på Helnæs, 
der i en moden alder er star-
tet med at gå på jagt.

Knæk og bræk

Der er flere historier og 
dem må vi af pladsmæssige 
hensyn gemme til en anden 
gang. Under normale om-
stændigheder ville Helnæs-
Posten have sluttet af med at 
sige fortsat god vind til Peter 
og medlemmerne af jagtfor-
eningen. Men det passer sig 
ligesom ikke i denne sam-
menhæng, og i stedet siger 
vi: Knæk og bræk.

Grågæs på træk Foto: http://rfst.dk/

Buk skudt på klapjagt Foto: hba

Fortsat fra forsiden
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Man forklarer dog altid util-
fredse borgere i landdistrik-
terne, at de jo selv har valgt 
at bo der, selvom stedet kan 
have disse kedelige ulem-
per om vinteren. Man burde 
måske også skæve til, om 
der er sammenhæng mellem 
bestræbelserne på at fremme 
bosætning og erhverv i land-
distrikterne og behovet for 
færdsel til og fra.

veje i byzone samt små veje 
på landet med ringe trafik-
mængde«, og de »glatførebe-
kæmpes kun under alvorligt 
og langvarigt glat føre, når 
det til rådigværende materiel 
er frigivet fra den overord-
nede vintervedligeholdelse 
eller efter nærmere aftale«. 
Det er en prioritering, fra 
kommunens side, afhængig 
af trafikmængde og behov. 

vendt mig til kommunen, dog 
uden resultat, da jeg har fået 
af vide, at sådan er det bare, 
når man bor på en D-vej. For 
os hernede er det desuden et 
problem, da det jo også er en 
arbejdsplads og vi har jo ikke 
offentlig transport i nærheden 
og slet ikke i weekender, hvor 
man faktisk kan risikere ikke 
at kunne komme frem p.g.a. 
glatte veje. Kommunens for-
klaring er, at vi ikke er de 
eneste, der klager, og hvis de 
skulle salte alle veje, så ville 
vores skat blive højere!« Så-
dan fortæller Ane K. Jensen 
fra Helnæshus og tilføjer, »at 
der er mange, der har reage-
ret på lignende måde overfor 
kommunen og har fået sam-
me svar«

bosætning og levevilkår

En D-vej er »vænger og blinde 

Der er slanger i paradiset  
– specielt om vinteren. De, 
der bor ude, hvor kragerne 
løber på skøjter, kan ikke 
få saltet vejene, når det er 
tiltrængt

traFIK
Af Poul Dreisler 

»Det er et problem med salt-
ning af vejene her på Hel-
næs, ikke mindst foran cam-
pingpladsen, hvor der ikke 
saltes, men hvor skolebussen 
kører ned af en stejl bakke for 
at sætte børn af, dertil kom-
mer også Lindhovedvej, som 
heller ikke saltes! Hvis bus-
sen skrider en dag, hvor der 
går nogen ned af bakken, har 
man et alvorligt problem, da 
der intet fortov eller anden 
mulighed er for at springe til 
siden. Jeg har derfor hen-

Status og handlingsplan for 
det fortsatte arbejde.  
Praktiske og »her – og – nu« 
forslag fra Energitjenesten

MILJØ- og ENErgI
Af gerner Bauer 

Mens mørket sænkede sig 
udenfor i februartusmørket, 
blev der i løbet af aftenen ka-
stet mere lys over, hvad der 
er sket i energiforeningen og 
hvad der skal ske i den kom-
mende tid. Efter stiftelsen 
af foreningen den 7. okto-
ber sidste år har bestyrelsen 
igangsat en del konkrete ting 
som peger fremad og som 
skal danne grundlag for en 
række vigtige beslutninger 
på Helnæs omkring energi – 
og varmeforsyningen.
Årsmødet vil næste år blive 
erstattet af en egentlig gene-
ralforsamling.

Hvad kan vi gøre nu

Vibeke Harbo fra Energitje-
nesten i Svendborg indledte 
mødet med at gennemgå de 
mange muligheder for at 
kombinere såvel nedbringel-
sen af CO2 udslippet som til-
godese pengepungen – altså 
hvad kan, der gøres nu? Hun 
nævnte, at Middelfart er 
langt fremme i dette arbej-
de, og at vi danskere er nogle 
af de værste syndere målt pr. 
indbygger. Så der er noget at 
arbejde med. Hun var impo-
neret af det arbejde der sker 
på Helnæs og påpegede at 

Kokken på Gl. Brydegaard 
byder på 

månedens menu

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

Søndag lukket

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

Army-VArer

Er du til:
Street-wear, 
Camping, 
Jagt & Fiskeri, 
Militær Udstyr
Så er det her  
du handler

www.armyvarer.dk
Nr. Allé 26-28, 5610 Assens

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

alle huse generelt nok træn-
ger til efterisolering såvel på 
loft som i gulve og vægge 
og at der kan gøres meget i 
den enkelte husstand. Her er 
nogle af de mange forslag: 
Energiruder frem for termo-
ruder. Start med at isolere op 
til 300 mm. Skift det gamle 
fyr ud (der er op til 4000 kr. 
i skrotpræmie nu). Pas på 
STRØMTYVENE d.v.s. ra-
dio og TV på stand-by. Skift 
den gamle fryser ud. Sørg 
for at alle radiatorer står på 
samme trin og som Vibeke 
Harbo så rigtigt nævnte, er 
den mest vedvarende energi, 
den du ikke bruger.
Solvarmeanlæg, biobrænd-
selsanlæg, vindmøller og hus-
standsmøller samt varme-
pumper blev gennemgået 
med de fordele og ulemper-
der er ved de enkelte – en 
god start på det efterfølgende 
årsmøde i foreningen.

Status og det fortsatte  
arbejde

Formanden Anders Lyng 
fremhævede den flotte start 
foreningen havde fået med 
32 medlemmer og den op-
bakning klimaminister Con-
nie Hedegaard havde bidra-
get med. Bestyrelsen havde 
virkelig haft arbejdstøjet på 
og bl.a. besøgt Samsø i no-
vember som en slags inspi-
ration til hvad der kan og 
skal gøres – og måske pri-
mært hvad der skal undgås 
ved igangsættelsen af vort 

projekt. Dette besøg bevir-
kede bl.a. at PlanEnergi ef-
terfølgende har udarbejdet 
en handlingsplan for Helnæs 
og at SDU er koblet på det 
videre arbejde. Der er søgt 
midler til det fortsatte arbej-
de bl.a. i EnergiFyn’s fond 
og foråret 2009 skal bruges 
til det videre udredningsar-
bejde. Fredag den 29. maj er 
foreningen med i et større ar-
rangement i forbindelse med 
Smag for Assens, hvor der 
vil være caféarrangement i 
galleri Kunst & Håndværk 
med bl.a. indlæg af Venstres 
energiordfører Lars Chr. 
Lilleholt, afsluttende med 
en koncert med Rasmus Ly-
berth i Helnæs Kirke.
De mange muligheder på 
Helnæs blev livligt drøftet 
og der fremkom flere inte-
ressante forslag f.eks. om der 
kan arrangeres et forsøg med 
brug af nat – el til en billi-
gere pris og om foreningen 
kunne undersøge, om der er 
interesse for at indhente el-
priser på hele Helnæs´ sam-
lede forbrug. Områder som 
en uvildig rådgivnings- el-
ler henvisningsfunktion og 
en form for link-henvisning 
blev nævnt. »Alt dette vil be-
styrelsen tage op i det videre 
arbejde,« sluttede forman-
den, Anders Lyng, efter en 
livlig debat

årsmøde  
i Energiforeningen

Forsamlingen  Foto: gb

Vibeke Harboe og Anders Lyng i 
samtale  Foto: gb

EBBERUPVEJ 75 TLF. 64 74 11 82

Åbningstider:
Alle dage kl. 8.00 - 19.00

BAGER: 
Alle dage kl. 7.00 - 19.00

POSTBUTIK:
Mandag til fredag
kl. 8.00 - 17.00
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glatførebekæmpelse i 
yderområder

  Foto: Sonny Munk Carlsen
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de og huse. Fattighuset fik 
matr. nr. 42 og hertil hørte 
strandgrunden. Ejerskabet 
var der ingen tvivl om. Efter 
Niels Rybergs død, ejedes 
det hele af hans søn, indtil 
staten / kronen overtog det 
i 1824. Da Helnæshus byg-
ges ca. 1868-69 har der så-
ledes været folk »fra byen« 
på stranden, måske dagligt, 
i næsten 100 år. Men bygge-
riet netop der, forklares ikke 
alene af, at der her var en le-
dig jordlod til salg og en sti 
dertil fra byen. Der må mere 
til. Herom senere.

Store ændringer 

Der sker store samfundsom-
væltninger i første del af 
1800 tallet. Fra 1824 har kro-
nen / staten overtaget Frede-
riksgave, og dermed Helnæs, 
som pant for de lån, der var 
givet til Rybergs og mange 
andres handelshuse, der ef-
ter krigene mod England, 
statsbankerotten, blokaden 
af dansk handel, afståelsen 
af Norge etc. etc., betød en 
voldsom økonomisk krise 
med mange fallitter indenfor 
handelsverdenen. Livet gik 
dog videre på Helnæs. Dygti-
ge bønder styrede sognet ef-
ter de regler og forordninger, 

det ikke ville være muligt, 
at køre på stien med tungt-
lastede vogne. Stien var en 
gangsti. Hvorfor så netop 
der? 

Strandgrund som  
»kolonihave«

Årsagen til stien skyldes den 
simple omstændighed, at de 
folk, der boede i et hus »i 
krydset Markvejen / Byve-
jen« (nabo til Antikken på 
Bøgeskovsvej, og overfor 
Gud mundsdals indkørsel) 
hav de adgang til jord nede 
på stranden til brug for en-
ten græsning eller afgrøder 
til eget brug. Omkring 1770 
lod Niels Ryberg dette hus 
bygge. Huset er karakterise-
ret som det første »jordløse« 
hus på Helnæs. Hvorfor vides 
ikke. Niels Ryberg var ejeren 
af Frederiksgave og dermed 
af al jord og ejendom på Hel-
næs. Omkring 1810 blev hu-
set udlejet til Helnæs Sogn 
til brug for fattigvæsenet på 
øen. Huset havde ganske lidt 
have omkring huset, men fik 
tillagt ½ tdr. land jord nede 
på stranden, netop neden-
for den skrænt, der senere 
indgår i retssagen. Man kan 
nemt forstå, at den dagle-
jerfamilie og senere, de fat-
tiglemmer, der blev henvist 
til huset, havde stor glæde 
af, at have dette stykke jord 
til en ged eller et par får og 
hvad de kunne avle ved egen 
kraft med simple redskaber, 
til forsørgelse. En slags »ko-
lonihave«, hvor en daglig tur 
ned over markvejen, langs 
hegnet, var en nødvendig-
hed. Sandsynligvis har huset 
og jordstykket hængt sam-
men lige fra det blev bygget 
i 1770. 

Matrikulering 1810

Da hele Helnæs i 1810 blev 
matrikuleret, dvs. blev målt 
op, tegnet ind på kort og gi-
vet matr.nr. kom der styr på 
tilhørsforhold af jord til går-

En sag om retten til at færdes 
på en sti på skrænten ved 
Helnæshus åbner for et  
spændende historisk indblik 
om livsbetingelserne på  
Helnæs i 1800-tallet og 
senere. Et fyldigt historisk 
materiale, indsamlet til brug 
for retssagen og andre kilder, 
er baggrunden for en række 
artikler om disse livsvilkår 
med trappen ved skrænten 
som udgangspunkt

SaMFUNDSUDVIKLINg
Af Poul Dreisler 

Som vi nævnte i forrige num-
mer af HelnæsPosten, åbner 
trappen ved skrænten for 
en historie om bl.a. skibs-
transport fra og til Helnæs 
af landbrugsvarer, såvel le-
vende kvæg som korn, byg-
gematerialer og meget andet 
til erhverv og husholdninger 
og vi nævnte, at der flere 
steder, bl.a. ved Helnæshus 
oprettedes landingsplads. Vi 
slog også fast, at dette ikke 
var anledningen til stien 
»fra byen til stranden«, idet 

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

trappen ved skrænten (II)

der kom ud af de reformer, 
der gradvist udviklede lan-
det, og det kom på fode igen. 
Bønderne tjente gode penge 
i en opgangstid for landbru-
get, der varede ved resten 
af århundredet. Et stort ryk 
kom afgjort også med den 
lovgivning, der regulerede 
overgangen fra ”statsfæste-
bonde” til selvejerbonde. Det 
var i perioden 1851 til 1856, 
det skete. Det er åbenbart, at 
motivationen voksede til at 
yde endnu mere arbejde på 
egen jord. 

En storbonde

Sognefoged og gårdejer Lars 
Nielsen, der ejede Gud-
mundsdal er en af dem, der 
havde orden i økonomien. 
Han købte bl.a. Helnæs Kirke 
i 1854 af kronen / staten, og 
med den også præstegårds-
jorden. Ikke nok med det, 
han rev sin gård ned omkring 
1860 og byggede den op igen 
og overlod materialerne til 
folk, der byggede de første 
par småhuse på stranden af 
det. Han købte ved en auk-
tion i 1867 også det hus, som 
sognet havde lejet (i 1810), 
og senere (i 1856) købt, som 
fattighus. Det var ved at fal-
de sammen af råd og ælde og 

Lars Nielsen rev huset ned. 
Han har ganske givet fundet, 
at det skæmmede hans egen 
nye ejendom. Det interessan-
te i vores historie er, at han 
året efter, i 1868-69 sælger 
den halve tønder land ved 
stranden til skipper Rasmus 
Pedersen Jensen, fra Bøjden, 
der bygger en ejendom på 
(nu) matr. nr. 42b, det senere 
Helnæshus. Her vil han drive 
købmands- og kornhandel 
og også gerne kro. Hvorfor 
gør han det – og netop her? 

Matr. nr. 42b  
– et befærdet sted 

Al historisk erfaring tilsi-
ger, at handel og gæstgiveri 
etableres på befærdede ste-
der, ved vejkryds, overgange 
over vandløb, landingsplad-
ser etc., altså kan vi alene 
heraf forstå, at han har set en 
forretning i at slå sig ned her 
på grund af trafikken på ste-
det. At han også er skipper, 
med egen båd, understøtter 
synspunktet, idet han givet-
vis ved selvsyn ofte har erfa-
ret, at mange både lægger til 
netop her og laster og losser. 
Det mest interessante, til vo-
res formål, er, at han i 1871 
køber skrænten, der kommer 
til at hedde matr. 26c og læg-

ger den sammen med hans 
ejendom, matr. nr. 42b. 

Matr. 26c med forpligtelse

Hvorfor han køber den, siges 
der intet om, men man kan 
gisne om, at han har brug for 
den, for at komme ind på lof-
tet af baghuset, hvor han har 
lager. Man kan forestille sig 
følgende: Hans eller andres 
skib kaster anker i bugten, 
varerne losses over i mindre 
pramme, der lægger til ved 
den anløbsbro, han har etab-
leret. Losser lasten af kasser, 
tønder og sække som Ras-
mus triller ind på land, forbi 
husets facade hen til gavlen 
og op ad rampen / stien til 
han når gavlen på baghu-
set, kører ind på en mindre 
rampe ind på loftet og læs-
ser af. Ved købet af skræn-
ten af Jørgen Nielsen Storm, 
Lindegård, overtager han 
en forpligtelse fra sælgeren 
vedrørende netop denne sti, 
der går tværs over det købte 
stykke skrænt. Man kan un-
dre sig over, at knapt et par 
år før, den 9. april 1869, har 
Jørgen Nielsen Storm sam-
men med ejeren af den gård, 
der senere bliver Helnæs Kro 
og en anden nabo, annonce-
ret i Assens Amts Avis om, 
at »al ulovlig færdsel« over 
deres jorder er forbudt for 
eftertiden. 

Konkurrence

Ved salget af skrænten havde 
der været en god mulighed 
for at få stoppet trafikken, 
men det sker ikke, tværti-
mod, stien skal holdes – op-
retholdes. Hvorfor? Man vil 
kunne forstå en interesse for 
trafik mellem strand og den 
kro, som Peter Henriksen, så 
gerne vil indrette i sin gård, 
hvor der også var købmands-
handel. Men hvilken inte-
resse skulle ejeren, bonden, 
Jørgen Nielsen Storm have? 
Det kan måske være væsent-
ligt at tolke begrebet ulovlig 

De første huse på Strandbakken  Foto: postkort

Trappen ved skrænten Foto: ah
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ter, så fårestalden blev ind-
draget i stuen og de to drenge 
fik deres køjesenge i et lille 
kammer. Huset Helnæs By-
vej 33, som stadig er deres 
hjem, har en lang historie. 
Først som skole fra 1660 til 
1852 og siden som fattighus 
så det var et gammelt og me-
get brugt hus de overtog men 
det var deres.
Cirka 30 år blev det til, som 
gartner på Gl. Avernæs. Her 
også sammen med Annelise 
som køkkenansvarlig og, 
fortæller Kristian »efter jeg 
var holdt som gartner på Gl. 
Avernæs, kørte jeg tit op og 
satte bilen til Annelise og 
løb så hjem til Helnæs og da 
var jeg op mod de 70 år«.

Familien og nyttehaven

Kristian og hans søskende 
befinder sig inden for en kort 
radius på Helnæs, dog med 
en søster bosiddende på Få-
borgkanten. Bror Hans som 
næsten nabo, bror Jørgen og 
søster Hansine lidt længere 
ned ad vejen. Sønnen Karl 
Aage bor lige overfor på den 
fædrene gård og Hans Peter i 
Ebberup så der er tætte bånd 
hele vejen rundt. En ting, der 
fylder rigtig meget i Kristians 

»Den der har evnerne, har 
også pligten.« siger Kristian 
Larsen i anledning af sin 80 
års fødselsdag. Han er stadig 
aktiv med havearbejde  
hele året rundt

FØDSELSDagSPortrÆt
Af gerner Bauer 

Kristian kommer smilende 
gående imod HP’s udsendte, 
kælende med katten, da vi 
indfinder os til en fødsels-
dagssnak i hjemmet på Hel-
næs Byvej.
»Du skal da lige se vores guld-
fiskebassin. Det er målt op og 
gravet ud efter Helnæskortet. 
Der mangler lige lidt rundt om 
kanten, så er det helt færdigt« 
siger Kristian stolt. Og det er 
ganske symptomatisk – Kri-
stian er en ægte Helnæsboer 
helt ind til benet og har selv-
følgelig et bassin efter model 
Helnæs. Han er født her og 
med ganske få ophold uden 
for øen – ja, så har han boet 
her hele sit liv og de fleste med 
sin kone Annelise.

80 år og stadig aktiv

Kristian er hele året rundt 
særdeles aktiv med at hjælpe 
med alt havearbejde, ikke 
bare på Helnæs, men også 
»oppe på landet« og helt i 
Jylland. Han spænder sin 
lille anhænger på cyklen og 
fylder sit værktøj i og dra-
ger af sted, og når det er de 
lidt længere distancer, tager 
han den nye, brugte Volvo 
og udfører sit arbejde flittigt 
og med stor præcision. Som 
én undrende spurgte engang, 

Kører varetur til Helnæs hver tirsdag og fredag formiddag
Bestil varer dagen før på tlf. 64 71 22 48
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færdsel. Noget kunne tyde 
på, at der så også fandt lovlig 
færdsel sted, og som derfor 
ikke skulle forbydes. Vi har 
altså en situation, hvor der i 
ca. 100 år har været en sti over 
en skrænt og en markvej til 
»byen«, som nu forbinder to 
købmænd, der i øvrigt hver for 
sig, og samtidig, to gange om 
året, søger Amtet om tilladel-
se til at drive kro. Begge bli-
ver nægtet krodrift, idet man 
mener, at én kro på Helnæs 
er nok, og de må så selv finde 
ud af, hvem det skal være. Det 
bliver Peter Henriksen, der til 
sidst får bevillingen (først i 
1879), men i tilknytning til et 
af afslagene nævnes det i avis-
referatet, »at flere medlemmer 
(af amtsrådet) erkendte, at Be-
liggenheden og Frekvensen 
af Baadførere, talte noget for 
Ansøgningens Bevilgelse” (til 
købmand og skipper Rasmus 
P. Jensen). Hans triste skæbne 
som både købmand og skip-
per hører vi om senere.

2. klasses vej langs stranden

En anden del af trafikken, den 
tunge, er gået langs stranden, 
der har været sognevej siden 
udstykningen. Ved stranden 
var der fiskeri og nybyggede 
småhuse blev til fiskerlejet 
ved foden af Strandbakken. 
Et par småhuse var bygget 
længere henne på stranden, 
nærmere Helnæshus, som 
de første omkring 1865.  Alt 
dette ved man ganske nøje, 
idet det i 1868 blev forlangt 
af amtet, at »sogneforstan-
derskabet« skulle opmåle 
sognets veje og inddele dem 
i 1. klasse og i 2. klasse. Og 
her anføres at en 2. klasses 
vej, faktisk som Strandbak-
ken løber i dag, er målt ud 
til 1177 m hen til Kropsten. 
Dvs. i kanten af Klintesko-
ven efter Helnæshus. (I øv-
rigt kan det bemærkes, at 

det ikke fremgår nogetsteds 
i materialet, hvornår eller 
hvordan den kommunale 
vej, Strandbakken, der siges 
at blive forlænget for hver 
udstykning, der er foretaget 
nordpå, bliver ændret til pri-
vat fællesvej, som det angi-
ves på de nyeste kort). 

Selvejerbondens problemer

På Helnæs har man især ef-
ter 1856 set, at selvejerbon-
den har været øm over, at der 
bliver gået over hans jorder. 
Adskillige er de annoncer i 
Assens Amts Avis, der truer 
med bål og brand, hvis nogen 
gribes i en sådan trafik. En 
ganske kuriøs historie an-
giver »problemets«omfang. 
Sogneforstanderskabet, (dvs. 
sognerådet før 1868), som 
alle er jordejere, spørger i 
1867 amtsrådet om, hvordan 
man skal forholde sig til den 
situation, at skolelæreren 
ikke kan komme en nærmere 
vej til stranden med børnene, 
for at disse kan »øve Bad-
ning,« uden han skal bruge 
de almindelige køreveje, da 

der nemlig ikke findes en 
gangsti, der kan benyttes. I 
betragtning af, at amtsrådet 
kun holder få møder om året, 
må man antage en vis prio-
ritering i sagerne. Men dette 
har altså været noget, man 
ikke selv har kunnet eller 
villet finde ud af på Helnæs. 
Amtsrådet svarer, med en ir-
riteret tone, at hvis der ikke 
er en brugbar offentlig sti, og 
man mener, der er brug for 
en, så kan man da blot købe 
sig til en. Det er der lovhjem-
mel til – og der henvises oven 
i købet til loven. 

Et travlt hjørne  
af lokalsamfundet

Trappen står der og er altså 
en manifestation af en udvik-
ling, der primært i takt med 
udviklingen i landbrugets 
im- og export og generelle 
samhandel, har skabt behov 
for samfærdsel og dermed 
veje, havne og logistik i det 
hele taget. Jo mere, jo større 
velstand. Den er et monu-
ment over en epoke, hvor 
færdslen på dette udkants-

sted på Helnæs har været af 
et omfang, at en udenøs skip-
per har set mulighederne og 
investeret ganske betydelige 
midler i stedet ved opkøb, 
bygning og udvikling af an-
løbsanlæg, hus og forretning 
etc. Det vi vil se er, at byg-
ningens anvendelse følger 
den generelle samfunds-
udvikling, dvs. vi vil i en 
følgende artikel gennemgå 
dens brug som handelsplads 
ved landingssted og senere 
bl.a. som lejebolig for told-
væsenet, sommerpensionat 
o.m.a. Hele tiden med fokus 
på stien – og dermed under-
bygge svaret på hvorfor trap-
pen er der og netop der.

Kilder: 
Materiale på lokalarkivet, 
indsamlet af advokat Hans 
Haages, Ekstrakt i Kirkesti-
sagen, Odense (1995-1998). 
Lokalhistoriker Carlo Ja-
cobsen: »Korte Træk af Hel-
næs Sogns Historie«, Gen-
optryk, år 2000.

Vejen op til Hans Sørensens gård. (Stien til stranden overfor Helnæs Kro)  Foto: Acton Friis

»hvordan kan du klippe 
hækken så lige uden at bruge 
snor?« Til det svarede Kri-
stian »jo, ser du, det er da let 
nok. Den korteste vej er jo li-
gefrem og så bli’r den lige«
Det var Kristians ønske at 
komme i lære som smed. 
Det lå ligesom i luften, som 
søn af smeden på Helnæs, 
men hans far sagde, at han 
aldrig kunne blive smed, når 
han var venstrehåndet, for så 
kan man ikke bruge værktø-
jet ordentligt. Det skal lige 
bemærkes, at Kristian siden 
har bevist, at han mestrer 
værktøjet til fulde.

Lære – og ungdomsårene

I stedet for at blive smed kom 
Kristian i lære som gartner i 
Snave til 10 kroner om må-
neden i løn det første år. Han 
husker tydeligt de mange 
dejlige danseaftener på Hel-
næshus, hvor man hos Mads 
Hansen kunne købe en ciga-
ret, men kun hvis der samti-
dig blev købt en kop kaffe. 
Det var jo i tiden under og 
efter den 2. verdenkrig. Ef-
ter læretiden kom der en 
tid som soldat i Itzehoe og 
i 1953 mødte han sin store 
kærlighed – Annelise – på 
Løgismose og i 1955 blev de 
gift i Helnæs Kirke og nøj-
agtig 9 måneder efter bryl-
luppet blev Kristian far til 
Karl Aage. Den lille familie 
boede forskellige steder på 
Helnæs inden de købte den 
gamle skole i 1959. Her fik 
Kristian og Annelise sig ind-
rettet på en meget lille plads, 
og samtidig fik de Hans Pe-

liv, er hans egen nyttehave og 
han ærgrer sig over, at der i 
disse år er kommet en ny slags 
ukrudt – kortstråle – som ikke 
er til at slå ihjel, og det bekym-
rer ham - specielt med hensyn 
til næste års drift.
Man kan næsten ikke sige 
Kristian uden at sige An-
nelise og Kristian fortæller 
da også, at han tit må redde 
Annelise ud af en arbejds-
situation, når hun har bundet 
sig for meget op, men siger 
han med et stort smil »det 
gør jeg gerne, for den der 
har evnerne har også plig-
ten« og jeg tror, at så længe 
man holder sig i gang, så 
længe kan man beholde sit 
gode helbred. Selvfølgelig 
har jeg arbejdet hårdt bl.a. 
med at sortere sten på Skar-
risodde Stenværk på Ager-
næs, på BROEN i Assens, 
hvor vi frøs og siden som 
gartner i mange år, men med 
de mange nye værktøjer, der 
er kommet , så skal jeg ikke 
klage. Jeg holder nok mange 
år endnu, slutter fødselaren. 
HP ønsker et STORT tillyk-
ke med den runde dag. Der 
er åbent hus i anledning af 
80 års dagen. Se indbydelsen 
under Personlige.

Kristian Larsen 
80 år

Fødselaren med sin cyklevogn  Foto: gb
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at gå på scenen. Folk er gået 
til spillet med et stort smil på 
læben.

Vinder i februar
Kristine Haahr får februar 
måneds to billetter til en op-
levelse i Tobaksgården i As-
sens for sin »skihistorie«.

Igen i år er der dilettant. og 
da jeg, som er en meget aktiv 
læser af HelnæsPosten, så, 
at de søgte en/flere personer 
til at medvirke, ringede jeg til 
anne og meldte mig 

DILEttaNt
Af Emma Nissen 

Anne sagde, at jeg kunne få 
lov til at komme med bag 
scenen. Det har været sjov 
at være ”med”. Det er rigtig 
spændende, at se, hvordan 
det hele egentlig foregår. 
Hvordan de har knoklet for at 
lære replikkerne udenad. Vi 
har grinet og haft det sjovt. 
Efter ca. en måneds HÅRDT 
arbejde, er spillerne klar til 

tage madkurven med. Drik-
kevarer købes i baren. Efter 
forestillingen spiller Hans 
Henrik Pedersen op til dans.
Der er både garvede og nye 
spillere på de skrå brædder. 
Deltagerne er:
Mogens Rasmussen, Kir-
sten Nielsen, Erik Morten-
sen, Mette Mortensen, Ejgil 
Kristensen, Gerner Bauer, 
Pernille Naundrup og Eske 
Hemmingsen.

Der er lagt op til fest, når 
Helnæs beboerforening 
opfører et dilettantstykke den 
7. marts i det nyrenoverede 
forsamlingshus 

DILEttaNt
Af Anne Hansen 

Kl. 14.00 er der generalprøve 
og kl. 19.00 er der premiere 
på det morsomme og hyg-
gelige stykke: »Sommerlan-
dets glæder«. Om aftenen 
opfordres publikum til at 

overfor dem, helst skal appel-
lere til mange på en gang. Det 
er blevet behandlet, men det vil 
være alt for dyrt og risikabelt 
at stille f.eks. en udendørskon-
cert med navne, der tiltrækker 
et ungt publikum. Derfor må 
vi prøve at appellere til unge 
og yngre, at deltage i det pro-
gram, som er kreeret. 

Koncertprogrammet 2009

Der indledes allerede den 
29. maj med en kirkekoncert 
med den meget anerkend-
te og alsidige grønlandske 
kunst ner, Rasmus Lyberth og 
hans medspiller Chr. Søgård. 
Denne koncert indgår i en te-
madag om »klima« indenfor 
rammerne af arrangemen-
tet »Smag for Assens«, der 
foregår i døgnet 29.-30. maj. 
Menighedsrådet, foreningen 
Norden og ikke mindst Hel-
næs Energi & Miljøforening 
støtter op om dette arrange-
ment. Der vil komme yderli-
gere oplysninger herom i HP 
nr. 5. En række kammerkon-
certer er på programmet. I 

Endnu en gang er der lagt et 
program for sommerens  
koncerter i den gamle  
Præstegård på Stævnevej 

MUSIK
Af Poul Dreisler 

Traditionen tro er planen 
for sommerens aktiviteter i 
Helnæs Kultur og Musikfor-
ening færdig i begyndelsen 
af marts. Generalforsamlin-
gen i foreningen er sidst i 
marts (se under »det sker«), 
også derfor er det vigtigt at 
programmet er færdigt. Be-
styrelsen fik to nye medlem-
mer sidste år, ny formand, 
næstformand og sekretær, 
samtidig med, at Præstegår-
den skiftede bemanding. Det 
kommer ikke til at betyde 
noget for publikum. 

grundlaget for foreningens 
koncerter

Det er 12. sæson, der skal 
afvikles og der er efterhån-
den skabt et mønster for re-
pertoiret, som også følges 
i år.  Foreningen har nævnt 
i sin formålsparagraf bl.a.  
»Den levende musik vægtes 
særligt højt, og det tilstræ-
bes at tilgodese et alsidigt 
musikbehov for alle aldre.« 
Det er bestyrelsen klar over 
den ikke lever op til, idet det 
må erkendes, at der ikke er 
meget for børn og unge. Der 
har været arrangementer for 
børn, men her er markedet 
for lille til, at det kan gå. De 
unge er sværere at ramme, 
idet den musik, der skal til 

åbent hus i arkivet 
TEMA: Marknavne
I år forsøger vi, at sætte navne 
på markerne på Helnæs. Før-
hen havde alle marker på Hel-
næs navne. Hvad hedder de i 
dag? Er de blot et nummer? Vi 
har de gamle navne fra 1682. 
Dengang var byen delt op i 6 
marker, der så igen var delt op 
i mindre parceller. Vi håber, 
landmænd og andre interesse-
rede vil møde op og delagtig-
gøre andre i deres viden. Kom 
og fortæl os, hvad markerne 
hedder i dag. Arkivet har an-
skaffet et stort kort, der kan 
skrives på.
Vi holder åbent hus lørdag den 
28. marts kl. 14. til kl. 17.
Vi udstiller arkivets gamle red-
skaber. Kom og gæt hvad de 
har været brugt til. 
Arkivet er i øvrigt åbent med, 
hvad der er i gemmerne for in-
teresserede.
Et årsskrift er til salg, og der er 
kaffe på kanden.

JYLLaND  
og Helnæs er blevet 
knyttet sammen

I artiklen om Kirkeskibet i 
Helnæs Kirke skrev vi, at der 
på tidspunktet for ophæng-
ningen af skibet ikke var sam-
menhæng mellem fregatten og 
Helnæs, men det er der kom-
met siden, hør hvad en læser 
fortæller:
»Jeg har læst om Fregatten Jyl-
land i HelnæsPosten og vil lige 
knytte en kommentar dertil. 
Hvorfra tror du mit mellem-
navn Jylland stammer? spør-
ger Sarah JYLLAND. Hun 
svarer selv. »Min tipoldefar, 
og Mikkels tip – tipoldefar, var 
styrmand på Fregatten Jylland. 
Hver gang han gik i land, blev 
han kaldt Far Jylland. Han fik 
derefter mellemnavnet Jylland, 
som vi er en pæn stor flok men-
nesker, der har. Sidste skud på 
stammen er Mikkel Jylland 
Storm. Så det med, at der ingen 
tilknytning er til skibet og no-
gen på Helnæs, er nu ikke helt 
rigtig«.

Redaktion: Anne Hansen

BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

Kort NYt

StevnSbo.com
· Aut. kloakmester

· nedbrydning
· Kabelarbejde

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

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!

pd

ah

juni Morten Heide og Pedro 
Rodriguez. De repræsenterer 
de unge, kommende stjerner. 
En international duo, Duo 
Modus, kommer med friske 
pust fra koncerter i den store 
verden i august, og ugen efter 
kan den lokale kvartet, Clar-
chi, høres. I juli kan man høre 
en musikcabaret, »en rejse på 
en hesteryg«, og senere i juli 
er der den velbesøgte uden-
dørs jazzkoncert med dans i 
Præstegårdens have, og det 
hele slutter med endnu et 
besøg af Den fynske Opera, 
denne gang med hele med 
fire sanger. En aften, der er 
blevet meget populær. 

bliv medlem

Der har været arbejdet ihær-
digt på at skabe et flot PR-
materiale og det mest tilgæn-
gelige pt. er hjemmesiden 
www.helnaeskultur.dk Der 
opfordres fra foreningens 
side til medlemskab og der-
med deltagelse i generalfor-
samlingen og prisreduktion 
til koncerterne.

Musik, musik, musik 
skal der til…

Rasmus Lyberth med musikere Foto: privat

om at være  
– scenemedarbejder

Dilettant 2009

Duo Modus Foto: privat

Dilettantholdet i godt humør Foto: ah

Emma Nissen, Backstage, sminkør 

Foto: ah
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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. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6414 8120

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

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

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

DEt SKEr I MartS 2009

Gudstjenester
8. marts kl. 11.00
15.marts kl. 9.30
22. marts kl. 19.30
29. marts ingen
Vær opmærksom på, at det 
er biskop Kresten Drejerga-
ard, der prædiker 22. marts, 
og at der efter gudstjenesten 
er kaffe på Helnæs Højskole, 
hvor biskoppen taler om sin 
bog ” Den himmelske guds-
tjeneste” Arr. Helnæs Me-
nighedsråd.

Helnæs  
lokalhistoriske arkiv
Der er som sædvanligt åbent 
den første lørdag hver må-
ned fra kl. 9.30 til kl. 11.30. 
Vi holder åbent hus lørdag 
den 28. marts kl. 14 til 17. 
TEMA: Marknavne. Vi ud-
stiller arkivets gamle redsk-
baer. Kom og gæt hvad de 
har været brugt til. Et års-
skrift er til salg, og der er 
kaffe på kanden

Udflugt 
Torsdagsklubben og Lokal-
historisk Arkiv afholder en 
udflugt til »Mands Samling«i 
Assens torsdag den 16. april. 
Der bliver rundvisning ved 
museumsleder Sven Rask. 
Den første brandslukker fra 
Helnæs er på museet. Der 
satses på, at man tager Hel-
næsbussen ved ca. 13. tiden, 
hvis ikke man kører selv. Ef-
ter besøget på museet kan vi 
drikke kaffe sammen et sted. 
Det er endnu ikke planlagt. 
Alle, der har interesse, er 
velkommen til at deltage. 
Gerne tilmelding til Anne 
Hansen. Tlf. 6477 1376 
Mere om udflugten i næste 
nr. af HP. 

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 
he  le og halve. 
Lammeskind – på bestilling 
Marianne og Jørgen Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. Pris 
500,00 for en weekend.  
Henvendelse til:
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.
Henvendelse til John Borup, 
Tlf. 6263 2620

Gammel jolle købes
Henvendelse til: 
Michael Rønsholt, 
Stævnevej 22A, 
Mobil 2020 5187

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

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

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

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

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
Læs mere på tobaksgårdens

hjemmeside:
www.tobaksgaarden.dk

01 Mikkel Nordsø & Tine Rehling
 
01 BIRGER LINDAHL

03  MARIA LARSSONS 
 EVIGE ØJEBLIK

05  SKO & TORP

07  MOR MUH OG KRAGE

10  BEN X

11  Jefsen/Kammerer Quartet

14  HUNDEHOTELLET

17  LAD DEN RETTE KOMME IND

19  JØRGEN SVARE  
 NEW JAZZ TRIO

21  LIS SØRENSEN (UDSOLGT!)

21  HUNDEHOTELLET

23  GENERALFORSAMLING

24  DEN DU FRYGTER

27  DANSEORKESTRET

28  Channe Nussbaum  
 & Spielniks

31  BENJAMIN BUTTONS  
 FORUNDERLIGE LIV

Ølsmagning for kneitene
Næste møde foregår mandag 
den 23. marts kl. 19.30 i Bor-
gerhuset. Tilmelding til Jør-
gen på Tlf. 6477 1829 eller til 
Dan på Tlf. 6477 1501  eller 
på mail darajo@mail.dk

Menighedsrådsmøde
Næste møde er onsdag den 
11. marts kl. 19.30 i Borger-
huset. 

Dillettantforestillingen
Lørdag den 7. marts løber 
årets forestilling »Sommer-
livets glæder« af stablen i 
forsamlingshuset. Læs i øv-
rigt andetsteds i bladet om 
forestillingen.

Tarteletfesten
Alle pladser er udsolgt til 
Tarteletfesten fredag den 13, 
marts. Det hele starter præ-
cis kl. 18.00. Kom i god tid, 
baren åbnes 17.15

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

Fællesspisning
Fællesspisningen springer 
marts og april over og næ-
ste fællesspisning er derfor 
fredag den 1. maj kl. 18.00. 
Tilmelding kan allerede ske 
nu til Gerner Bauer Tlf. 3976 
6576 eller på mail bauerbo@
os.dk. Der vil også i næste 
nummer af HP blive omtale 
af arrangementet.

Sy og Strik
Ta’ dit sytøj, strikketøj – el-
ler andet håndarbejde med 
til en hyggeaften med kage 
og kaffe. Det er i Borger-
huset tirsdag den 10. marts 
kl. 19.00. Tilmelding ikke 
nødvendig evt. spørgsmål til 
Birgitte på Tlf. 8692 6068 
eller på 2018 5346. Birgitte 
Elovara, Helnæs Byvej 50

Helnæs Kultur- og  
Musikforening
Den årlige generalforsam-
ling er fredag den 27. marts 
kl. 19.30 i Borgerhuset. Der 
indledes med et musikalsk 
indslag og selve general-
forsamlingen begynder kl. 
20.00

Højskoledag 
Onsdag den 25. marts
DARWIN 200 ÅR
Program:
kl. 10.00 ankomst og kaffe 
kl. 10.15-11.45 Darwin og 
videnskaben, ved højskole-
lærer, Chr. Falk Rønne
kl. 12.00 middagsmad
kl. 13.15-14.45 Darwin og 
Grundtvig, ved domprovst i 
Odense, Henrik Wigh-Poulsen 
kl. 15.00 Eftermiddagskaffe
Deltagelse 200,00 kroner, Til-
melding senest 23. marts, 
Højskolen på Helnæs,
Tlf. 6477 1993 

Helnæs Vandværk
Generalforsamlingen foregår 
i år torsdag den 26. marts kl. 
19.30 i Borgerhuset

ÅBENT HUS
I anledning af Kristians 80 
års fødselsdag vil det glæde 
os at se familie, naboer og 
venner til åbent hus i Helnæs 
Forsamlingshus fredag den 
27. marts fra kl. 15.00. Alle 
er velkomne – voksne og børn 
Kærlig hilsen 
Kristian og Annelise

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

Nyt Veluxvindue sælges
Med solafskærmning, 
GVO Mål 54x76.
Nypris 3000,- 
Nu kr. 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 intres-
seret i en stor model trampo-
lin til to vilde drenge.
Henvendelse: Tlf. 2190 4671

Fødselsdag 60 år 
Per Pedersen, Strandbakken 
41 fylder 60 år den 9. marts.
Vi ønsker hjertelig tillykke



kommer pressen ikke i år i 
samme omfang. Program-
met er lagt og menuen er 
besluttet. 675 tarteletter skal 
fyldes og serveres. Næste år 
skal 163 medlemmer slås om 
pladserne.  Kommer 75% 
igen, er der plads til 12 nye 
medlemmer. 

totalt udsolgt i det  
renoverede hus – 135  
spisende deltagere. Formål 
med festen er bl.a., »at rejse 
økonomiske midler til  
udvikling af HelnæsPosten 
som fortsat månedlig gratis 
magasin for Helnæsboerne 
og som betalt magasin for 
andre«

tartELEtFESt 
Af Poul Dreisler 

Alt er klart til festen den 
13. marts. Dog mangler der 
d.d. lidt monteringsarbejde 
i Forsamlingshuset, men det 
skulle blive klart, siges det. 
Trappen til balkonen er i 
hvert fald nødvendig, idet 23 
gæster skal sidde deroppe. 
Forberedelserne i år har haft 
en ganske anden karakter 

Hvor langt er vi nået? 
Hvor langt er du nået?
er du i tvivl, få svaret på 
Højskoledagen den 25. 
marts 2009 på Højskolen 
på Helnæs i anledning af 
darwins 200 års fødsels-
år.

www.fioniabank.dk

Sagens kerne!

Forvent
at få særbehandling

HP+
HELNÆSPOSTEN marTS 2009 

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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end sidste år, idet der sidste år 
gik lang tid inden publikum 
meldte sig. Det betød nogen 
nervøsitet hos arrangørerne, 
men så pludselig gik der hul 
og ikke alene fik 110 adgang, 
men også et voldsomt pres-
seopbud viste interesse for 
løjerne. I år er det gået helt 
anderledes. Helnæs Tarte-
let Selskab, der arrangerer 
festen har i sine vedtægter 
bestemt, at alle, der deltager, 
inviteres først året efter. Og 
allerede ved fristen den 20. 
januar havde 82 medlem-
mer meldt sig. Og i løbet af 
de følgende dage havde over 
140 meldt deres interesse. 
Midt i februar så det ud til, 
at balkonen kunne bruges, 
og alle registrerede på vente-
listen blev budt ind og der-
med er der 135 ombord. Dog 

Forrygende tarteletfest 2009 i 
Forsamlingshuset

Forsamlingshuset nu som før


