
stort rum lige indenfor ind-
gangen og på tre store vægge 
hængt stole op, hvorfra man, 
hvis man kunne komme op 
og sidde på stolene, havde 
udsigt til en komposition, 
der strakte sig højt op af en 

udstilling sidste år i galleri 
Den gl. Præstegaard.

Det uventede og  
overrumplende

Alexander Thiemes fantasi 
og evne til at formidle det 
uventede og overrumplende 
kommer også til udtryk i As-
sens. Han havde udnyttet et 

begyndelsen på Willemoes 
– året. Anledningen er, som 
bekendt, søhelten Peter Wil-
lemoes’ 200 års dødsdag ved 
slaget ud for Sjællands Odde. 
Den kendte Helnæs-kunster, 
Alexander Thieme, har pla-
ceret sig centralt i denne ud-
stilling. På Helnæs huskes 
han for sin meget anderledes 

Alexander Thieme markerer 
bredden i sine udtryksformer 
på udstillingen

KUNST
Af Poul Dreisler 

Åbningen af udstillingen 
i Den gamle Sukkerfabrik 
den 14. marts markerede 

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!

HELNÆSPOSTEN 4
Aktiv 
idrætforening
– Side 4 og 5

Storkereden
er klar
– Side 16

Helnæs-kunstner i fokus 
på udstilling i Assens
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MURERFIRMA GUNNAR PEDERSEN

HANS PEDERSEN
SNAVEN 11 · 5631 EBBERUP

TLF. 64 74 11 99 · MOBIL 20 74 16 99

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Udlejes med fører: 
Teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Bobcat · Rendegraver

Aut. 
kloakmester
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ASSENS DYREKLINIK
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk

PETSHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

heste, marsvin 

og kaniner
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LEDER
Det er forår - og alting spirer og gror
Foråret er på vej. Alt er begyndt at spire og gro. Gyllen er kørt ud 
på de grønne marker. Rådyrene har ædt af skuddene på havens 
roser. Havearbejdet venter, og der er ventetid hos reparatører af 
græsslåmaskiner og lignende værktøj. Med forårets komme og 
den tidlige påske er kunstverdenen også sprunget ud og har in-
viteret publikum indenfor. Helnæs er kendt som kunstnerhalvø-
en, hvilket HelnæsPosten, i dette nummer, bærer præg af, idet vi 
har besøgt de to gallerier, der officielt var åbnede i påskedagene. 
Munnie Runes nyindrettede og Solvejg Refslunds veletablerede 
galleri. Helnæs Gl. Præstegård åbnede også for publikum, dog 
uden så meget opmærksomhed, men dog med tegn på, at noget 
er ved igen at ske i ”Hestestalden”. De tidligere beboere, Jette 
Arp og Per Lyder Dahle, er mere eller mindre tilbage. Vi kan 
desuden følge en række Helnæs-kunstnere ud over Langøre til 
bl.a. Assens, hvor fire kunstnere er noteret som Helnæsboere i 
forbindelse med kommunens Willemoes-udstilling i anledning 
af mindet om søheltens 200 års dødsdag. Alexander Thieme er 
selvskrevet med sine markante udtryk og sammen med Gun-
nar K. Hansen udgør de højskolens stærke grundlag for at nye 
kunstnere i kortere og længere tid registreres som hørende til 
halvøen og dermed kommunen. Fra Balarus (Hviderusland) 
kommer Alexander Marchuk og Konstantinas Navasaitis fra 
Lithauen. De har begge været elever på Højskolen på Helnæs 
og er derfra søgt videre i uddannelsesforløb på danske og uden-
landske akademier. Også et udtryk for spiring og grokraft. 
På alle andre fronter er der også grøde. Vi beretter om et nyt 
forsøg på at etablere forretning i brugsen, lokalarkivet går 
en ny fremtid i møde i et større regi, idrætsforeningen sætter 
nye aktiviteter i søen etc. Dynamik og et optimistisk frem-
tidssyn er det, der præger vores egn.  

Om HelnæsPostens fremtid
På denne plads vil vi også opfordre vore læsere, til at bidrage 
med en god historie om Helnæs eller emner, der knytter sig 
til halvøen. Vi har tidligere bragt erindringer fra en lykkelig 
barndom eller spændende aktiviteter oplevet for mange år 
siden. Vi ved at mange er glade for at høre historiske beret-
ninger og vi ønsker også at invitere folk med et professionelt 
syn på naturen og de særlige forhold som vores plet på jorden 
giver anledning til at kere sig om.  Og mange andre emner. 
HelnæsPostens fremtid ser også ud til at være sikret, idet vi 
har fundet midler til en billigere drift uden det går ud over 
den kvalitet, vi ønsker at opretholde. Vi vil i næste nummer 
løfte sløret for de tiltag, der er gjort, beskedne måske, men 
nyttige for at HP fortsat også kan spire og gro.                  pd

Indhold

Alexander Thieme 
er kendt ud over det ganske land og udenfor. Han har atter 
overrumplet. Vi taler med ham i anledning af Willemoes-året og 
hans portræt af Peter Willemoes. 
Læs forside og side 10 og 11

Lokalarkivet
Vort lokalarkiv har holdt 25 års jubilæum. Udstilling om 60´erne. 
En stor indsats gøres for at bevare kulturarven. 
Læs side 3 og 13

Pastorens klumme 
handler denne gang om visualisering af påskens budskab. Det 
er set, at der bringes æsler ind i kirken, som illustration af Jesus 
indtog i Jerusalem Palmesøndag. 
Læs side 3 og side 7

Foreningerne på Helnæs
I serien om foreningerne på Helnæs redegør formanden, Jakob 
Haahr, for idrætsforeningen, fodbold, badminton og ikke mindst 
tredje halvleg. 
Læs side 4 og 5

Helle Blume 70 år
En livskraftig og aktiv kvinde fylder 70. Helle Blume Andresen 
fortæller i et fødselsdagsportræt om sin barndom, opvækst og det, 
der er vigtigt i livet – for hende. 
Læs side 8, 9 og 10

Kunst og kultur 
har i de seneste år præget Helnæs. Påsken i år er ingen 
undtagelse.Vi har besøgt de, der åbnede i påsken – og har også 
været omkring Assens. 
Læs side 6 og 7

Ny forretning
En ny forretning er åbnet på Helnæs. Vores afholdte buschauffør 
har etableret Kalles Hjørne i den tidligere brugs. Vi var med på 
åbningsdagen.  
Læs side 12

Kort Nyt
følger op på aktiviteter, der er afholdt i månedens løb. 
Torsdagsklubben, Aftensang som afslutning på Påskens mange 
aktiviteter i kirken o.a.
Læs side 12

Den næste ordinære udgivelsesdag er Kristi Himmelsfartdag, vil 
nr. 5 Maj, først udkomme torsdag den 8. maj. 

Red.
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Æsler 
i Helnæs 
kirke
»Æsler skal gøre påsken mere populær« 

Sådan var overskriften på en avis artikel i påsken, hvor en 
del kirker forsøgte at gøre påsken levende, ved at tage et æsel 
med ind i kirken, palmesøndag. 
Fordi det er den dag hvor Jesus red ind i Jerusalem på et 
æsel. 
Der kan være mange meninger om, hvorvidt æsler i kirken 
er en god ide. Èn debattør kommenterede tørt initiativet med 
ordene: »Er der ikke rigeligt med æsler i kirkerne i forvejen?« 
Og det må vi jo indrømme godt kan være rigtigt. Præsten og 
digteren Kaj Munk fortæller et sted, at når han ikke synes, at 
han kunne få evangeliet til at holde sit indtog i sin søndags-
prædiken. Så var det en trøst for ham, at tænke på at Jesus 
dog kunne bruge et æsel til sit indtog i Jerusalem. Selvfølge-
lig kan et æsel være med til at anskueliggøre påskens bud-
skab. Ligesom et krybbespil kan gøre det for børnene til jul. 
Men det er vel ikke så godt, hvis nogen kommer i kirke for at 
se på et æsel i stedet for at høre om Ham, der red på det. Når 
der for tiden tales om kirken så sker det oftere og oftere på 
en måde, som om det gjaldt om, at lokke publikum til, eller 
sælge en vare. Der tales om kirken med sprog fra underhold-
ningsbranchen eller handelshøjskolen. Og det hævdes, at det 
er gudstjenestens ældgamle form, der står i vejen for at kir-
ken kan møde moderne søgende menneskers behov. En form 
som vi altså er nogle æsler, der stædigt holder fast ved. Men 
måske er det ikke formen. Men indholdet, den er gal med. Det 
mener i hvert fald forfatteren og samfundsdebattøren Hen-
rik Jensen. I sin bog: »Det faderløse samfund«skriver han: 
»Mange præster og menighedsråd søger på forskellig vis at 
komme (søgende mennesker) i møde ved at modernisere hele 
udtrykket en smule. De prøver at hamle op med de øvrige 
underholdningstilbud på markedet. Men det er ikke bare det 
akavede sprog eller de absurde ritualer, der forhindrer bud-
skabet i at trænge igennem. Den slags særheder møder folk 
også i andre sammenhænge uden at de betyder noget. Det 
kan endda virke eksotisk (…). Nej, budskabet rammer ved 
siden af. Folk er et andet sted henne. (…) Dybest set handler 
det om, at det er svært, for ikke at sige umuligt, for et moder-
ne menneske at komme ned på knæ og bede en højere instans 
om tilgivelse for sine synder. (…)Vi er ikke de skyldnere og 
syndere, der tales om i sønda g ens tekster og bønner. Vi har 

»Hvis du kommer til en ny  
egn og vil lære den at kende, 
så gå på lokalarkivet.« 

LOKALARKIVET
Af Anne Hansen 

Den 22. marts 1983 indvi-
edes Helnæs Lokalhistoriske 
Arkiv. Arkivet startede i den 
gamle lærerindebolig, som 
kommunen havde stillet til 
rådighed. Det var en festdag. 
Forinden var der afholdt et 
møde på Helnæs skole, hvor 
alle helnæsboere var ind-
budt. En professionel arkiv-
mand Hr. Ødegård fra Nord-
fyn var indbudt til at fortælle 
om regler og vedtægter ved-
rørende lokalarkiver.

Den første bestyrelse

Samtidig forsøgte man at 
vælge den første bestyrelse. 
Der var ikke rift om posterne, 
men det lykkedes at samle 5 
personer, som ville arbejde 
videre med projektet. Vi blev 
nærmest pålagt opgaverne af 
Carlo Jakobsen. Det er ham, 
vi kan takke for, at så meget 
materiale om Helnæs ś fortid 
er bevaret. Carlo ville abso-
lut ikke være formand, men 
han vidste, hvad vi skulle 
gøre.

Et stort arbejde 

Lærer Rasmussen registre-
rede arkivalierne på skrive-
maskine efter Carlos notater. 
Pædagog Per Olsen var en 
flittig fotograf og han ordne-
de mange af de defekte ting, 
der blev indsamlet. Poul Han-
sen gjorde et kæmpearbejde 
med at reparere gamle kort 
og billeder. På et tidspunkt 
kom 3 damer med i besty-

PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen

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

ASSENS

relsen. Det var Grethe Skøtt, 
Ellen Andersen og Else Han-
sen. De hjalp med at sætte 
navne på personer på gamle 
billeder. Dengang havde vi 
også åbent den 3. onsdag i 
måneden. Det var rigtig ge-
mytligt at mødes og arbejde 
med tingene. De mange før-
ste år var arkivet en afdeling 
under Beboerforeningen, der 
så havde to pladser i besty-
relsen. Da Højskolen blev 
etableret, skulle arkivet flyt-
tes til de nuværende lokaler i 
det nedlagte skolekøkken og 
blev dermed en del af Bor-
gerhuset.

Indvielsen

Det var en festdag, da arkivet 
åbnede. Lejligheden var ny-
malet og der kom gratulanter 
fra Assens. Museumsleder 
Erhardt Clausen fra Wille-
moesmuseet, ledende sko-
leinspektør Hogstad og fra 
kommunalbestyrelsen kom 
Fr. Dolberg. De synes godt 
om resultatet og ønskede 
held og lykke.

25 års jubilæet

Den 8. og 9. marts 2008 
fejrede vi jubilæet med en 
udstilling – dels om starten 
af arkivet og dels om tres-
serne. Der kørte en DVD 
om det gamle arkiv, om sko-
letilbygningen i 1962 og om 
det sidste sognerådsmøde på 
Helnæs. (Samlet og redigeret 
af Dan Ravn Joensen. Der er 
desuden lavet et jubilæums-
skrift med artikler fra de før-
ste 25 år). Der kom mange 
interesserede gæster og for-
manden for arkivrådet, Ellen 

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv  
– 25 års jubilæum

▼Fortsættes på side 13 ▼Fortsættes på side 7
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kæmpet, taklet og råbt og 
bagefter er der 3. halvleg. På 
Helnæs er der 2 fodboldhold, 
der begge spiller i en lokal 
7 mandsturnering. Sæsonen 
2007 var noget helt specielt, 
idet Helnæs̀  førstehold blev 
nummer 3 i turneringen. An-
det holdet gjorde det endnu 
bedre – de vandt turneringen 
og hjembragte den store po-
kal til halvøen. Næsten hvert 
år afholdes der et fodbold-
sommerstævne på Helnæs. 
Klubber kommer helt fra 
Århus og Notmark på Als 
og konceptet er klart. Først 
spilles der en fodboldturne-
ring, bagefter er der helstegt 
pattegris, og til sidst er der 
straffespark konkurrence og 
dans. Det er tidskrævende 
og kræver stor forberedelse, 
men gevinsten er til gengæld 
fodbold, latter og sammen-
hold. I år har Bjarne, Hans 
Peter og de andre fra fod-
boldafdelingen nye planer. 
Man drømmer om at holde 
de første kommunemester-
skaber for Oldboys i den Ny 

der trækker læsset. Om som-
meren har Henning altid sør-
get for at banen er kridtet, og 
Karl Åge har udover de før-
nævnte opgaver ansvar for 
Øl og vand. Bjarne og Hans 
Peder står for sociale arran-
gementer, økonomi og det 
årlige fodboldstævne. Det er 
sådan på fodboldholdet at en 
øl koster 10 kr. og en vand 5 
kr. Det betyder, at der er en 
avance på hver øl og vand 
der bliver solgt og dermed 
er der også overskud til den 
årlige fodbold fest, som ofte 
holdes i forsamlingshuset og 
som oftest har et eller andet 
tema. Vi har således været 
til beach party, western fest 
og i år var temaet halloween. 
Altid bliver der gjort rigtig 
meget ud af både udsmyk-
ning og udklædning, så en 
fodboldfest er bare værd at 
komme efter. 

Den sportslige seriøsitet

Selvfølgelig spilles der også 
fodboldkampe, og det er se-
riøst. På banen bliver der 

med en affaldssæk, i hvil-
ken der er overtrækstrøjer. 
Den enkelte fodboldspillers 
hånd føres ned i sækken, 
imens der kigges den anden 
vej, og så trækker man en blå 
eller grøn overtrækstrøje. 
Hermed er det også bestemt 
hvilket hold, man kommer 
på.  Så spilles der fodbold i 
halvanden time. Der bliver 
altid gået til den og Herman 
plejer også at blive lidt sur, 
fordi der f.eks. brændes en 
stor chance. Bagefter er der 
bad og øl på højskolen. Så-
dan foregår en træningsaften 
i dag, og sådan foregik det 
da jeg begyndte at spille fod-
bold på Helnæs i 1996.

Det sociale sammenhold

Spillerne kommer helt fra 
Tommerup, Nårup, Ebberup 
og Mullerød. Nogle kom-
mer den lange vej til Helnæs 
fordi de er vokset op ude på 
øen, imens andre kommer på 
grund af det gode sammen-
hold. Det er Bjarne, Hans 
Peter, Karl Åge og Henning 

De kommer helt fra Tomme-
rup for at spille fodbold på 
Helnæs og badtmintonafde-
lingen er i fremgang. Helnæs-
posten sætter i denne artikel 
fokus på Idrætsforeningen på 
Helnæs 

FORENINGSLIVET  
PÅ HELNÆS
Af Jakob Haahr 

I Ebberup stopper man med 
at spille fodbold i oktober, 
og så går man i gang igen 
til februar eller marts. I de 
større klubber FCK, OB og 
Horsens er vinterpausen ikke 
så lang, men den er der. På 
Helnæs er der ikke noget, 
der hedder vinterpause. Hver 
torsdag hele året rundt spil-
les fodbold. Om det er regn, 
sne, slud eller frost så må 
Karl Åge, Hans Peter, Bjar-
ne, Preben, Hans og de andre 
oldboys drenge ud. 

Rutiner og traditioner

Der er en speciel rytme for-
bundet med at spille fodbold 
på Helnæs. Man møder op 
kl. 19 en torsdag aften, og 
så tænder Karl Åge lyset. 
Så løber man rundt, sparker 
lidt til en bold og de seriøse 
under 40 kan finde på at 
lave strækøvelser. Samtidig 
snakkes der om løst og fast 
– om Bjarnes nye bil eller 
om Peter Møllers halmfyr-
projekt på Fynsværket. Så 
kommer Karl Åge løbende 

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

Fodbold, 
badminton og  
3. halvleg
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Vi sætter ekstra skub 
i din bolighandel

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

Kontakt os for at få en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering

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

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

Assens kommune. Foråret og 
sommeren vil vise om drøm-
mene bliver til virkelighed. 

Farvel til Lone 

I november måtte Idræts-
foreningen sige farvel til 
formanden Lone Rasmus-
sen, der efter 13 år i tro tje-
neste, valgte at stoppe fordi 
hun var flyttet til Ebberup. 
Lone kunne før sin afgang 
i sin sidste formandsberet-
ning til generalforsamlingen 
fortælle at badmintonafde-
lingens medlemsflugt nu var 
vent til fremgang, og at der 
nu er 12, der spiller badmin-
ton i gymnastiksalen (der er 
stadig plads til flere). Hun 
kunne ligeledes fortælle at 
fodboldafdelingen har ca. 
20 oldboysspillere, der hver 
torsdag året rundt spiller 

bold på grønsværen. Ellers 
er idrætsforeningen med til-
skud fra Fåborg Sparekasse i 
gang med at bygge et skur til 
opbevaring af diverse grej. 
De gamle fodboldspillere le-
verer arbejdskraften.

Visioner for fremtiden

Gennemsnitsalderen i idræts-
forening er relativ høj. På 
generalforsamlingen i no-
vember diskuterede man 
om idrætsforeningen skulle 
gøre noget for ungdommen 
på Helnæs. Mange børn på 
Helnæs går til fritidsaktivi-
teter i Ebberup, og mange 
børn er også glade for at 
dyrke fritidsaktiviteter med 
jævnaldrene kammerater fra 
Ebberup. Omvendt blev det 
ræsonneret, at lidt mere ak-
tivitet herude kunne styrke 
sammenholdet blandt børn 
og forældre på Helnæs. Sam-
tidig kunne det betyde lidt 
færre kørsler frem og tilbage 
for fortravlede forældre. Det 
blev foreslået at man f.eks. 
på fodboldholdets kampdage 
i de varme måneder (torsda-
ge) kunne arrangere forskel-
lige aktiviteter for børn på 
Helnæs. Aktiviteterne kunne 
f.eks. være fodbold, sejlads, 
skydning med luftgevær el-
ler noget helt andet. For ikke 
at arbejdsbyrden skal blive 
for stor for den enkelte per-
son, blev man enige om, at 
der kan være flere som fore-
står aktiviteter i de 6-8 som-
meruger. Frivillige, der kun-
ne ønske at bidrage til dette 
projekt er ligesom nye aktive 
medlemmer meget velkom-
men i idrætsforeningen.
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ber 2007, og det er impone-
rende, at hun selv har stået 
for alt omkring denne flotte 
bog, som på ferniseringen 
gik som varmt brød. På selve 
udstillingen er der billeder 
skabt af stof og tyl, syet som 
vi kender Solvejgs portræt-
ter fra tidligere, men i år har 
hun nået at lave nogle meget 
markante og udtryksfulde 
naturbilleder, som på en helt 
ny måde fylder rummene, 
og som alligevel tydeligt 
har rod i Solvejgs univers. 
Det er stærke billeder af en 
stærk kunstner som gør tin-
gene selv, og som ikke er 
bange for at invitere ferni-
seringsgæsterne indenfor i 
værkstedet til en kop kaffe 
og en snak om kunstlivets 
udfordringer og ikke mindst 
et instruktivt slideshow, der 
viser de arbejdsgange og 
processer, der indgår fra ind-
farvningen af papir og stof 
til vi, som gæster, kan se de 
færdige resultater.
Det skal her nævnes, at Sol-
vejg Refslund fremover deler 
sin tid på foredrag og kurser 
og at frembringe nye billeder 
enten som portrætter eller 
med helt nye udtryk som i 
år. Det bliver spændende at 

Påskens traditionelle  
ferniseringer er i år præget af 
saft og kraft. HelnæsPosten 
har besøgt øens kunstudstil-
linger

KUNST
Af Gerner Bauer 

Helnæskunstnerne har til 
dette års påskeudstillinger 
lagt megen saft og kraft i de-
res værker.

Vi har naturligvis været til 
stede ved ferniseringerne 
hos Galleri Kunst og Hånd-
værk og på Bangholm hos 
Solvejg Refslund og i påske-
dagene besøgt den store ud-
stilling på sukkerfabrikken i 
Assens – og alle steder er der 
markante indtryk at hente 
som beskuende.

Galleri Kunst og Håndværk

Allerede palmesøndag blev 
dørene slået op for påskeud-

Markant påskekunst
stillingen på Stævnevej, hvor 
Marian Rune og kunstne-
rægteparret Jeanette Thorup 
og Tim Muller slog tonerne 
an med kunst, der får sat 
vore tanker i gang – Hvad 
gemmer sig bag motiverne? 
Jeanette Thorup har med sin 
grafiske baggrund nogle fine 
collografier (en sammen-
trækning af ordene grafiske 
collager) med på udstillingen 
og har i sine acrylbilleder 
den kraft og saft, der er ken-
detegnende for årets trend. 
Hendes ægtemand Tim ud-
stiller dyr i alle afskygnin-
ger. Er man til edderkopper 
eller krabber – ja så fås de i 
flotte udgaver i stål og måske 
mest markante er hans fugle 
i samme fine ståludgaver. 
Marian Rune (eller Munni) 
har til udstillingen lavet en 
række ekspressive billeder, 
som med sine stærke og tan-

kevækkende farvekomposi-
tioner har givet hende et 
mere markant udtryk, som 
forplanter sig til den, der be-
tragter billedet. En rigtig god 
og sammenhængende udstil-
ling

Galleri Bangholm 

Efter en travl periode med 
foredrag og udenbys udstil-
linger og ikke mindst ud-
givelsen af sin bog: Lag på 
Lag, var det skærtorsdag tid 

til at åbne årets påskeudstil-
ling hos Solvejg Refslund. 
Bogen er allerede anmeldt 
her i HelnæsPosten i novem-

Solveig Refslund, Galleri Bangholm
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ikke gjort noget forkert. Det er 
snarere os, det går ud over. På 
samme måde forholder det sig 
med (…) at skulle takke nogen 
for livet og det daglige brød, 
altså for den relative velstand, 
vi dagligt vælter os i. Vi tager 
den for givet, vi har fortjent 
den, ganske enkelt ved at lade 
os føde. Det er en velerhvervet 
rettighed…« 
Hvis vi skal tro Henrik Jen-
sen, er det altså ikke gudstje-
nestens form der gør, at så-
kaldt søgende mennesker ikke 
går i kirke. Det er indholdet. 
Det er talen om synd og skyld 
og om taknemmelighed for 
menneskelivet, som rammer 
forbi. Og hvis det er rigtigt, så 
hjælper det ikke at trække nok 
så mange æsler ind i Helnæs 
kirke. Undtagen hvis de er af 
den tobenede slags, der kom-
mer for at høre evangeliet om 
Guds barmhjertighed og syn-
dernes forladelse. 

alr
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Ebberupvej
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Ugens buket
torsdag og fredag 
kr. 65,-

POSTBUTIK
Åben mandag til fredag
kl. 8.00-17.00

HÅNDKØBSUDSALG 
fra Assens Apotek

Varetur til Helnæs
HVER TORSDAG
Du ringer – Kaj bringer!

Fortsat fra side 3
Æsler i Helnæs kirke

følge aktiviteterne på Bang-
holm fremover.

Sukkerfabrikken i Assens

På et andet sted i Helnæs-
Posten er Alexander Thie-
mes imponerende portræt 
af Peter Willemoes omtalt 
og vi skal her nævne, at på 
udstillingen markerer Hel-
næskunstnerne og kunstnere 
med tilknytning til øen sig 
stærkt og som nævnt nogle 
gange – markant. Udover 
Peter Willemoes billedet har 

Alexander Thieme en kæm-
pe ruminstallatio »Søjlecan-
cer« som er noget af det før-
ste man ser, når man går ind 
i de rå og kolde fabrikshaller. 
En flot start som bliver efter-
fulgt af Alexander Marchuks 
billeder, og som et spænden-
de indslag har Konstantinas 
Navasaitis valgt at udstille 
sine værker på et nedlagt 
dametoilet. Spændende ke-
ramik markant placeret! Et 
andet godt og stærkt indslag 
på udstillingen er Gunnar K. 

Hansens ni værker som mar-
kerer sig i de rustikke om-
givelser, ligesom Kirsten og 
Jørgen Svenstrup’s værker 
giver udstillingen tyngde.

En flot udstilling, der er med 
til at fejre søhelten Peter 
Willemoes, men også på an-
den måde med til at markere, 
at der er mange spændende 
kunstnere i Ny Assens kom-
mune og med Helnæskunst-
nerne helt i front. Det skal 
tilføjes, at der alle 3 steder 
var mange besøgende, som 
overfor HelnæsPosten gav 
udtryk for, at det der med 
at Helnæs er en kunstnerø 
stadig passer, selvom vi i år 
måtte undvære Galleri HG 
og Galleri Den Gl. Præste-
gård på påskerundturen.



strenge regler for, hvad vi 
måtte. F.eks. havde vi ab-
solut forbud mod at gå med 
eleverne på deres værelser. 
De skulle ikke være nervøse 
for, at lange ører skulle rende 
med sladder. Det var dejligt 
at have så mange omkring 
sig, men eleverne var der 
så kort, og så kom der nye. 
Men samværet med dem i 
den periode, de var der, be-
tød meget. Vi havde jo ikke 
skolekammerater. Far brød 
sig ikke om den lokale skole, 
så vi blev alle hjemmeun-
dervist. Senere tog jeg dog 
en præliminæreksamen på 
kostskole i Hobro. I 1952 

forårssåningen udenfor. Et 
rådyr kommer traskende ind 
i haven. Indenfor befinder 
man sig i en hyggelig hule, 
opvarmet af en buldrende 
brændeovn og det bugner 
med bøger på gulv og reoler 
og tre EDB – skærme står og 
lyser. Cato, Helles lille grav-
hund, der larmende tog imod 
gæsten, er nu faldet til ro på 
toppen af en bunke puder 
i sofaen, så den fortsat kan 
følge med i samtalen. Om 
navnet refererer til de romer-
ske statsmænd Cato den æl-
dre eller oldebarnet Cato den 
yngre, får vi ikke talt om. 
Men en af dem, er det nok.

Du har hele dit liv – fra vugge 
til krukke – levet i højskole-
verdenen. Hvordan var det at 
vokse op på Engelsholm Slot?

Jeg er jo ikke død endnu, 
men rigtigt er det da. Jeg 
blev født på Snoghøj Høj-
skole, og to år gammel flyt-
tede vi ind på Engelsholm 
Slot (bygget 1592), som min 
far købte i 1939 og indret-
tede til højskole, der star-
tede i 1940. Her var karle og 
piger sammen, hvilket var 
noget helt nyt indenfor den 
verden på det tidspunkt. Vi 
var tre søskende og der var 

afbildning, men en stem-
ning, en fortælling.

Hvordan er du kommet på 
dette med at fotografere?

Som alle andre har jeg fået 
et fotoapparat i hånden som 
ung, og så er det kommet af 
sig selv. Da jeg så fandt på, 
at udbyde et fotokursus på 
Engelsholm Højskole, hvor 
jeg var lærer en lang perio-
de, måtte jeg lære noget om 
professionel fotografering. 
Jeg blev faktisk elev hos min 
egen søn, som er uddannet 
fotograf. Jeg »var i lære« i to 
år og siden har jeg haft stor 
glæde af at holde kurser i foto 
og har også udstillet i ind - 
og udland. Bl.a. udstillede 
jeg i Prag i 1990, og mødte 
her en yngre amerikaner, 
som jeg siden lavede flere in-
ternationale workshops med 
på Engelsholm. Ham har jeg 
fortsat kontakt med. 

Vi sidder i Helles lille træhus 
midt på Stævnevej – i anden 
række – nede ved bækken, 
hvor vikingerne tidligere 
sejlede ind til et sted om-
kring, hvor kroen nu ligger. 
De kæmpestore landbrugs-
maskiner, fra Moesgaard, 
er i gang med at forberede 

Samtale med Helle Blume 
Andresen, der fylder 70 den 
15. april 2008

FØDSELSDAGSPORTRÆT
Af Poul Dreisler 

Hvad er det du gerne vil nå, 
Helle? 

– Jeg mener, jeg kan nå meget 
længere med mit fotoarbejde 
og jeg vil have tid til at ud-
vikle mig mere både kunst-
nerisk og teknisk. Komme til 
et sted, hvor mit arbejde an-
erkendes på linje med anden 
kunst. Jeg vil gerne udstille 
mere. Helst på små gallerier. 

Hvad inspirerer dig?

– Naturen, detaljen. F.eks. 
kan en rustplet være fasci-
nerende at fotografere og be-
handle fotografisk, ligeledes 
er is, der smelter, utroligt flot 
at indfange med linsen. Jeg 
kan også godt lide at fotogra-
fere en landsby, f.eks. Ebbe-
rup. Husene og stemninger i 
denne gamle stationsby, hvor 
der nu hverken er skinne – 
eller landevejstrafik. Men 
der er skinner og vej og det 
minder om »engang«. At 
indfange et tidsbillede synes 
jeg er ganske interessant. 
Men igen, ikke blot som en 
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og vi er der, når du har brug for os.
Velkommen til Sparekassen Faaborg. Vi tror på fremtiden.

»Jeg har stadig meget 
at skulle nå«
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neske, der giver eleverne et 
ansvar for selv at lære noget. 
Udlændinge har ofte svært 
ved at møde den ikke-auto-
ritære lærer. Det er de ikke 
vant til. Løse rammer er en 
udfordring for dem. Jeg hol-
der meget af det, jeg laver nu 
og vil gerne blive ved. 

Du er jo aktiv på mange pla-
ner og i mange retninger. Vi 
når ikke at tale om det hele, 
men du holder meget af at 
fortælle om de forfattere, du 
holder af, bl.a. her i månedens 
film fra 60’erne på Ebbe-
ruphus. Du er aktiv i arkivet 
og især i menighedsrådet, 
hvad betyder alt dette for dig?

Jo, jeg holder meget af Jacob 
Knudsen, Grundtvig og Her-
man Bang blot for at nævne 
de tre nærmeste og arbejdet i 
arkivet dækker min interesse 
for historie og det nære. Der 
er én, der engang sagde, at 
hvis man skulle kende en 
egn, skulle man gå på lo-
kalarkivet. Det er en genvej 
til at forstå livet, som det 
leves på stedet. Kirken kom 
først til at betyde noget for 
mig, da jeg lærte den tidlige-
re præst, Chr. Østergaard, at 
kende. Hans prædikener var 
åbnende for mit syn på kirke 
og tro. Og så er kirken jo et 
socialt samlingspunkt, et 
nærvær. Jeg holder så meget 
af den bøn, der rummer tak 
til Gud for også, »at tage sig 
af dem, ingen kan lide«. Vo-

1997. I mellemtiden sad jeg 
to perioder i bestyrelsen for 
Foreningen for Folkehøjsko-
ler og lærte her bl.a. lederen 
af Højskolen på Helnæs, 
Christian Kjær, at kende, og 
da jeg stod og skulle finde et 
sted at slå mig ned efter jeg 
sluttede på Engelsholm, bad 
han mig, om jeg ikke kunne 
komme og hjælpe til på Hel-
næs. I 1998 startede jeg, og 
året efter købte jeg dette hus 
og blev fast Helnæsboer. 

Hvad betyder højskole  
for dig?

At være sammen med men-
nesker om noget, der betyder 
noget for hver enkelt. Ting 
i tilværelsen, der er afgø-
rende. For mig er højskole og 
fotoet blevet synonymt med 
en øjenåbner. Man ser noget 
andet end det sædvanlige. 
Helnæs betyder for mig også 
ro og fordybelse. Som lærer 
er samtalen det væsentligste. 
Ikke en, der docerer, men 
bruger samtalen som red-
skab, til at være et medmen-

ligetil. Min løbebane efter 
skolen var et ophold på gym-
nastikhøjskole i Snoghøj, og 
derefter uddannet som teks-
tildesigner på Kunsthånd-
værkerskolen i København. 
Kort tid derefter etablerede 
jeg eget værksted ved Trelde 
og vendte gradvist tilbage til 
højskolen, dog nu som lærer. 
Det var i 1961. 

Hvordan bliver man sådan lige 
højskolelærer?

Det er et godt spørgsmål, 
men for mig gik det på den 
måde, at jeg jo havde lært 
dette med kunsthåndværk. 
Det er den første betingelse, 
at der skal være en basis, og 
så skal der en række kurser 
til, for at det skal blive til no-
get fornuftigt. Efterhånden 
tog jeg kurser i pædagogik, 
psykologi, dramatik, litte-
ratur og fotografi som blev 
grundlaget for en fast stil-
ling ved højskolen. I 1982 
blev jeg forstander sammen 
med min bror. Jobbet gik i 
arv, så at sige. Det varede til 

overgik højskolen til selveje, 
idet lovgivningen påbød det. 
Men det ændrede ikke meget 
i dagligdagen. 

Hvem prægede dig mest i 
retning af, hvad du skulle lave 
som voksen? 

Det kom min mor nok til, 
idet hun faktisk i 1947 etab-
lerede en håndarbejdslærer 
uddannelse på Engelsholm, 
»til højnelse af dansk bro-
deris stil og kvalitet«. Jeg 
kan huske, at min mor havde 
meget med syning af folke-
dragter at gøre. Hun lærte 
mange at sy deres hjemegns 
folkedragter. Det var ikke 
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Peter Willemoes og hans 
færden. Han fortalte i 2001 
(til Fyens Stiftstidende) at 
foræringen af maleriet til As-
sens Kommune dengang var 
en tak for, at Thieme følte 
sig godt modtaget i Assens, 
ligesom Willemoes i sin tid 
i Sct. Petersborg, Alexander 
Thiemes fødeby. Og nu igen 
har Alexander foræret et ma-
leri af Peter Willemoes til 
Assens Kommune. 

– Men det er ikke kun til 
kommunen. Det er i lige så 
høj grad en gave til Peter 
Willemoes selv. Han ville 
gerne huskes. Derfor skal 
han have sit billede, malet 
som om han selv havde stået 
model, forklarer Alexander 
Thieme, og han fortsætter: 
– Han tilhører sin tid, og jeg 

Odde. Ingen vil formentlig 
kunne sige om billedet af 
Peter Willemoes er vellig-
nende, da han ikke er blevet 
malet i samtiden. Dog er kil-
den til maleriet et samtidigt 
kobberstik. Kunstneren har 
her vendt modellens ansigt 
og krop mod beskueren, så-
ledes man får indtryk af per-
sonens front med ordner og 
medaljer og en fornem pa-
radeuniform. Hans krøllede 
hår er hans eget, idet han ef-
ter sigende nægtede at bære 
paryk, som sine samtidige. 

En flot fyr og pigernes ven

I sandhed en flot fyr. Hans 
beundrer og bekendte, N.F.S. 
Grundtvig, hyldede ham 
gennem tyve vers i san-
gen »Kommer hid I piger 
små«. Han skriver bl.a. om 
»så bold en ungersvend/alle 
fagre pigers ven«. Alexander 
kender sine kilder og udpe-
ger det vers i sangen, hvor 
Grundtvig skriver om rejsen 
til og opholdet i Sct. Peters-
borg: »Men han var og blev 
en mand / Kæk han drog til 
fremmed land / Manddoms 
værk at øve.« 

Identificerer sig med  
Willemoes
Det fornemmes, at Alexan-
der Thieme føler en identi-
fikation eller samklang med 

søjle. En hvid klumpet mas-
se vælter ud af søjlen, skabt 
af malede motionsbolde og 
et ukendt antal kilo/liter 
ekspansionsskum. Komposi-
tionen kaldes »søjlecancer«. 
En søjle med cancer, en syg 
søjle. På samme måde som 
ved andre udstillinger udfor-
drer Alexander Thieme sit 
publikum. Enhver må tolke 
sine indtryk, som man har 
lyst til, siger han. 

Portræt af Peter Willemoes

På etagen ovenover, på hæ-
derspladsen, står maleriet 
af Peter Willemoes. Og her 
er vi tilbage ved den slags 
billeder, som alle kender 
fra historiebøger og rundture 
på museer, som de er flest. 
Dette er malet af Alexander 
Thieme. HelnæsPosten har 
opsøgt ham, for at tale om 
netop dette billede. Her er 
det ikke naturligt at spørge 
om meningen med det, vi ser. 
Og alligevel, for det handler 
ikke bare om et kunstværk. 
Der er meget mere i det, end 
det man ser og beundrer.
 
– Jeg har faktisk tænkt på 
Peter Willemoes i længere 
tid, og da Willemoesåret blev 
bekendtgjort, var det den 
konkrete anledning til, at jeg 
gik i gang med at male por-
trættet, fortæller Alexander 
Thieme. 

Foræret maleriet til  
kommunen

Faktisk har han gjort det før. 
Malet Willemoes og foræret 
billedet til Assens Kom-
mune. Det var i 2001, 200 
året for slaget på Reden, at 
Alexander Thieme malede 
Willemoes´ ankomst til Sct. 
Petersborg, der i 1807 havde 
søgt optagelse i den russiske 
flåde og gjorde tjeneste ved 
zarens admiralitet i nogle 
måneder inden han atter 
vendte hjem og året efter 
faldt i slaget ved Sjællands 

Fortsat fra forsiden

Helnæs kunstner i 
fokus

»Jeg har stadig 
meget at skulle nå«

res nuværende præst, Anders 
L. Rasmussen, har fulgt godt 
op på det, jeg godt kan lide 
ved kirken.

Du er konstitueret som 
formand for menighedsrådet. 
Her til sidst, hvad skal kirken 
gøre for at få flere i tale?

Det er ikke det vigtigste, at 
der kommer mange i kirke. 
Det vigtigste er, at den altid 
er der, når der er brug for 
den. Jeg er ikke med på, at 
kirken skal være et show-
sted, hvor man f.eks. trækker 
æsler ind i kirken Palmesøn-
dag, for at illustrere at Jesus 
kom ridende ind i Jerusalem 
på et æsel. Som præsten sag-
de fra prædikestolen, »det er 
der ikke behov for, der er æs-
ler nok i kirken.« Altså ikke 
æsler og ikke gøgl. Men jeg 
ville da være et skarn, hvis 
jeg ikke mente, at der burde 
komme flere i kirken. Vi 
skal være glade for at mødes 
der og at samtale om det, vi 
er sammen om. Kirken er 
et nærhedsfænomen og det 
kunne være skønt at få yng-
re medlemmer i menigheds-
rådet, jeg selv vil dog gerne 
fortsætte.

Mørket er ved at sænke sig 
over markerne. Maskinerne 
er holdt for den dag og rådy-
ret er atter forsvundet og ved 
den mindste bevægelse til 
opbrud er Cato atter parat til 
at følge til dørs. Undervejs 
passeres de tre skærme, der 
i mørkningen lyser endnu 
smukkere med farver og 
billeder, end da vi kom. Vi 
siger tillykke til en frisk og 
livsglad snart 70-årig, der 
i sandhed har sat sig for at 
skulle nå meget mere i sit 
liv.
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synes ikke, det er så længe 
siden, han levede. Jo ældre 
man bliver, jeg er selv snart 
60 (født 1953), og jo læn-
gere man er i denne verden, 
jo mere samtid, og jo mere 
overblik får man. Målestoks-
forholdet ændrer sig fra ung 
til ældre, og det ville være 
kedeligt at dø uden at forstå 
sammenhængen i den mo-
saik, som tilværelsen er. 

Den historiske samtid

Disse betragtninger fører 
samtalen ind på netop den 
historiske samtid, begyn-
delsen af 1800-tallet, om 
billedstilen, nyklassicismen, 
der bl.a. er kendetegnet ved 
billeder oftest af mænd med 
medaljer og ordner, men 
også de utallige indtryk en 
Jens Juel og senere især Eck-
ersberg har givet af tidens 
mangfoldighed. Willemoes’ 
barndom i Assens var sam-
tidig med den Rybergske 
familie på Frederiksgave, 
som netop Jens Juel malede 
i parken til godset. Herunder 
strejfes tanken, om ikke der 
også bliver plads til et Dan-
kvart Dreyer – år, senere. 
Hvorfor er det kun krigshel-
te, der fejres?
 
– Assens Kommune har fået 
billedet ganske uden betin-
gelser, ligesom det andet. Jeg 
ønsker blot, at det hænges 
op, hvor mange mennesker 
ser det, fortæller Alexander.  
Det første blev hængt op i 
det senere nybyggede råd-
hus, i byrådssalen. Det nye 

forventes også ophængt på 
det nye rådhus i Sukkerfa-
brikken. 

Willemoesgrad

Vi taler om Peter Willemoes 
som Assens by har gjort til 
sin helt og – i moderne sprog 
– sit brand – og Alexander 
Thieme er ikke i tvivl om, at 
havde Assens ligget i Sovjet 
for år tilbage, ville byen have 
heddet Willemoesgrad. Han 
tilføjer, at enhver dog selv 
må tolke betydningen af den 
historiske figur. Og hermed 
er vi tilbage ved kravet til 
publikum om at finde egne 
svar på de spørgsmål kunst-
neren og hans kunst rejser. 

Kunstens udfordring

Denne udfordring bliver 
HelnæsPostens udsendte stil-
let overfor på vej ud igen. 
Alexander spørger, om jeg 
skal til Århus, idet han også 
udstiller der i påsken. Han er 
med på Kunstnernes Påske-
udstilling 2008, den 62. cen-
surerede. 

– Årh, du kan lige så godt se 
mit bidrag her. Og så læg-
ger Alexander en CD-skive i 
computeren, og på skærmen 
vises en 5 minutters lang vi-
deo, hvor man ser kunstne-
ren ligge på knæ i sit atelier 
og klippe store papirstykker 
midt over, indtil han kom-
mer til så små stykker, at de 
ikke længere kan fastholdes 
af den menneskelige hånd og 
ikke fortsat halveres af det 
ibrugtagne værktøj, saksen. 
Videoen kalder Alexander 
»Countdown«. (Nedtælling). 
Til hvad? Kan man spørge. 
Med egne tanker om svaret 
på dette spørgsmål, hilser vi 
af med Alexander Thieme 
og kan atter understrege og 
bekræfte hans evne til, alene 
i denne påskes udstillinger, 
at give udtryk for en fabel-
agtig bredde i kunstneriske 
udtryksformer, og alligevel 
fornemmes en underliggen-
de sammenhæng. 

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
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ningstid, som folk ved bliver 
holdt. Hen over sommeren 
vil der være åbent lørdag og 
søndag fra 10 til 16. Er der 
tider, hvor han ikke selv kan 
passe butikken, vil der være 
andre, der gør det. Ellers går 
det ikke, fastslår Kalle. 

Meget varieret udvalg

Udvalget består primært i tøj 
til hele familien, sko, service, 
og andre almindelige og ual-
mindelige ting til hushold-
ning og dekoration af hjem-
met, CD’er og Videobånd, 
ure og meget, meget andet. 
Kalle oplyser, at han gerne 
modtager brugbare ting fra 
publikum og en rodekasse 
ind i mellem kan også gå an, 
så finder han, hvad han kan 
bruge. Desuden indkøber han 
mindre varepartier, som han 
falder over. Dog sælger han 
kun noget, der kan bruges. 
Varerne skal være i orden. 
Kalle slutter med at forsikre, 
at hans nye status som for-
retningsdrivende på Helnæs 
ikke vil påvirke hans arbejde 
med at føre Helnæs-bussen 
sikkert frem og tilbage mel-
lem Helnæs og Assens.

Vor populære buschauffør, 
Kalle, har åbnet butik i den 
gamle brugs
 
FORRETNINGLIVET
Af Poul Dreisler 

Der er atter blevet liv i den 
gamle købmandsforretning 
på Stævnevej. Vores meget 
afholdte buschauffør på As-
sens – Helnæs ruten, Kalle, 
har åbnet en butik med »nyt 
og gammelt«. Kalle, der fak-
tisk hedder Karl Erik Straa-
rup – uden dog at have fami-
liære bånd til en anden kendt 
Straarup – familie (dir. for 
Danske Bank) – fortæller, at 
det hele er gået meget stærkt 
med at få varelageret og ud-
stillingen på plads, idet han 
ønskede at åbne i påsken. 
Han har foreløbigt lejet bu-
tikken for en tre måneders 
prøveperiode, derefter vil 
han afgøre, hvad der så skal 
ske. 

Erfaren handelsmand

Kalle er ikke uden erfaring 
med handel, ej heller med 
handel af »nyt og gam-
melt«, idet han jævnligt har 
haft stadeplads på marke-
der rundt om i landet, bl.a. 
i Odense Kongrescenter på 
Lions markeder. Han har 
også tidligere forsøgt at star-
te en home shop, dvs. salg 
hos private. Ved at etablere 
sig i den gl. brugs under nav-
net ”Kalles Hjørne” får han 
mere ro og mindre arbejde 
med hele tiden at skulle 
pakke ud og ned, som det er 
tilfældet ved markedssalget, 
fortæller Kalle. Desuden be-
tyder det, at han trapper ned 
for den turistbuskørsel, han 
har udført i de weekender, 
hvor han har kørt både i ind 
– og udland. Kalle nævner, 
at den første betingelse for 
at det kan blive til noget er, 
at der skal være en fast åb-

Generalforsamling i 
Borgerhuset 
Ved generalforsamlingen i 
Borgerhuset blev det sagt, 
at selv med de forandringer, 
der var foretaget i huset det 
sidste år, er der penge til de 
planlagte forbedringer i det 
kommende år, blandt andet 
buler i gulvet i den store sko-
lestue. 
Til ny formand blev Laila 
B Hansen valgt. Hun aflø-
ser Bodil Storm på grund af 
sygdom. 

ha

Aftensang i Helnæs Kirke
Påsken blev afsluttet på Hel-
næs med aftensang i kirken 
anden påskedag kl. 17.00
Aftenen blev indledt med 
Præludium, hvor både or-
gel og alle vore organister 
og sangere fra Dreslette og 
Helnæs spillede og sang sal-
men ”Dig være ære” derefter 
fortalte Anders Lundbeck 
om salmen, vi havde hørt. 
Derefter fulgte tre salmer 
og sidst Postludium. Med-
virkende på orgel: Andreas 
Schnalke og Lis Nielsen, 
sangere: Pia Haahr, Jørgen 
Madsen og Lis Nielsen, på 
fagot: Svend Erik Hornbak 
og liturg: Anders Lundbeck 
Rasmussen. Det var en me-
get smuk og stemningsfuld 
time, hvor vore lokale orga-
nister og sangere foldede sig 
ud, som vi sjældent har hørt 
dem. Det var god oplevelse, 
som vi håber at få flere af.

ha

Film i Ebberup Hus
Ved filmforevisningerne i 
EbberupHus var der ca. 30 
personer mødt op. Det var 
næsten de samme 30 ved alle 
tre forestillinger. Det blev tre 
gode og hyggelige aftener i 
den gamle, men istandsatte 
krosal. En god sal til café 
filmforevisninger. Ved alle 
tre forestillinger var der en 
indledning før filmen, som 
skulle lægge op til en sam-

tale efter filmen. Efter filme-
ne var der tag-selv-bord og 
samtale. Det var spændende 
samtaler der ikke alene kom 
til at handle om filmene, 
men også filmene set i lyset 
af den tid, vi lever i nu. Det 
var ikke alle filmene, der var 
så lette at få frem, som vi 
havde forestillet os. Første 
film ”Harry og Kammertje-
neren” var ikke den værste at 
skaffe. Ved forevisningen af 
”Støvsugerbanden” gik det 
helt galt, den var først i hus 
kort før forestillingen. Den 
sidste film kunne vi ikke få, 
så den måtte skiftes ud med 
”Tine” af Hermann Bang, 
men det tog alle i stiv arm. 
”Tine” gav anledning til en 
god snak, om forandringer i 
samfundet fra den tid filmen 
blev skabt og op til vor tid.
EbberupHus er et rart sted 
at komme, med hyggelige og 
venlige værtsfolk.

ha

Torsdagsklubben 
afsluttet for denne sæson
Den sidste gang underholdt 
Mie og Erik Andersen. Mie 
fortalte om sit ophold på Ub-
berup højskole. Hun havde 
deltaget i et dramahold og 
været med til at skrive og 
spille et teaterstykke og hav-
de derved overskredet nogle 
grænser. Erik havde video-
filmet stykket og spillede det 
for os. Det var spændende 
at, se så meget de havde fået 
ud af samarbejdet. Der var 
mange kønne sange på gode 
melodier. Annelise gav fint 
bagværk til kaffen. 
Tak for hyggeligt samvær i 
denne sæson.

ah

KORT NYT

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

forsendelse

Ring til Ulla Dreisler
tlf. 64 77 13 72

dreisler@mail.dk

Ny forretning åbnet 
på Helnæs
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kan man søge oplysninger i 
hinandens gemmer, men det 
kræver mange timers arbej-
de inden det kan ske. Her på 
Helnæs er man i gang med 
at få indrettet et brandsik-
kert rum i det lille spisekam-
mer. Det er vigtigt og et stort 
håb, at der fremover vil være 
personer, der vil påtage sig 
arbejdet med at føre arkivet 
videre. Der er utrolig mange 
interessante ting gemt i pro-
tokoller, album og kasser. 
Det er spændende at arbejde 
med og gennem arbejdet 
kommer man i forbindelse 
med mange vidt forskellige 
personer.

Warring, kom med stor flot 
sammenplantning og med 
hilsen fra kommunen i form 
af pengegave og en DVD.

Fremtiden for arkivet

Efter sidste kommunalreform 
er arkivet blevet indlemmet i 
et arkivråd, der omfatter alle 
lokalhistoriske arkiver i hele 
Assens kommune. Det er nu 
bestemt, at alle arkiver skal 
registrere arkivalier i samme 
system – i ARKIBAS. Kom-
munen har afsat penge til 
indkøb, dels af systemet og 
dels til indkøb af computere 
til de arkiver, som ikke har 
i forvejen. Når etableringen 
er sket rundt om i arkiverne, 

Redaktion: Anne Hansen

BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

Fortsat fra side 3

Helnæs Lokalarkiv

Nyt sommertiltag for børn – Idræt og Friluftsliv

Idræt og friluftsliv er for dig, der går i skole og som har lyst 
til at lave idræt og friluftsliv sammen med andre børn på 
Helnæs. Vi mødes en gang om ugen fra slutningen af april 
til midten af juni. Aktiviteterne vil være forskellige. Der 
kan f.eks. være boldspilsaktiviteter, træklatring, gymnastik, 
rundbold, orienteringsløb og/eller sejlads. Man tilmelder sig 
hele pakken og det samlede kontingent er 50,-. Idrætsfor-
eningen vil gerne lave aktiviteter, der har børnenes interesse, 
ligesom den ønsker voksne frivillige til at hjælpe eller stå bag 
nogle af træffene. Så har du en god idé til programmet eller 
blot lyst til at være med, så kontakt venligst Jakob (2015 97 
73 – 64 77 12 60). Program og tidspunkter bliver sendt ud 
senere. 

Mange idrætshilsner 
Helnæs Idrætsforening Jakob Haahr

Ingen vindere til besøg i Tobaksgården i marts måned.

Efterlysning
Er der børn på Helnæs, der er interesseret i at skrive en hi-
storie, tegne et billede eller fortælle om en oplevelse, de har 
haft, så hører jeg meget gerne fra jer.

Billedet er tegnet af Mathias Bune, Strandbakken 47, Hel-
næs, 10 år

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere
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Banko
Bankospillet i Forsamlings-
huset den 10 marts gik godt.
Vi siger undskyld for den 
forvirring der var omkring 
datoen.

Fælles spisning
Vi gentager succesen og af-
holder fællesspisning
den 11.april kl. 18 i borger-
huset. Tilmelding senest
den 7. april til 
Pia Haahr på tlf. 6477 1260 

Jagtforeningen
Helnæs Jagtforening afhol-
der strandrensning lørdag 
d. 24. maj kl. 9.00  
Mødested Søgård

Gudstjenester
6. april kl. 9.00
13. april kl. 17.00
18. april ingen
20. april kl. 11.00
27. april kl. 10.00  
Konfirmation

Ølsmagning i Borgerhuset
Ølsmagning for kneitene på 
Helnæs torsdag d. 10/4-08 
kl. 19.30
Tilmelding Jørgen Hessel-
bjerg 6477 1829
eller Dan 6477 1501 eller 
darajo@mail.dk

Helnæs 
Lokalhistoriske arkiv
er åben den 1. lørdag i hver 
måned fra kl. 9.30 til 11.30

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. 

Petanque
Pétanquesæsonen nærmer 
sig på Helnæs, vi lægger ud 
med generalforsamling i 
Borgerhuset, mandag d. 14. 
april kl. 19.30. Bestyrelsen 
håber, at mange Helnæsbo-
ere, også i år, vil deltage i 
den ugentlige spilleaften. Vi 
vil som sædvanlig grille den 
første tirsdag i måneden, 
med start på årets første 
spilledag, tirsdag den 6. maj 
kl. 18.00. 

Vel mødt Bestyrelsen

Badminton – Helnæs Open
Helnæs Idrætsforening 
arrangerer atter badminton-
mesterskaberne ”Helnæs 
Open”. Mesterskaberne 
finder sted tirsdag d. 15. 
april 2008 fra kl. 19. Det 
er muligt at deltage i dame 
og herresingle. Derudover 
afholdes der mesterskaber i 
dame og herredouble.
Mesterskaberne er for både 
medlemmer og ikke med-
lemmer af idrætsforeningen. 
Medlemmerne deltager 
gratis og for ikke medlem-
mer er prisen 25 kr. 
Tilmelding senest d. 13. 
april til Jakob Haahr: 
2015 9773 – 6477 1260, eller 
på tilmeldingsblanket på 
højskolen.   

Mange badmintonhilsner
Helnæs Idrætsforening 

DET SKER I APRIL

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

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

Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Tlf. 6477 1595

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Laila Hansen
Tlf. 6477 1870

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Tlf. 6477 1501

Vandværket
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347
Mobil 2081 0455

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

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

FORENINGER

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

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

forsendelse

Ring til Ulla Dreisler
tlf. 64 77 13 72

dreisler@mail.dk
Læs mere på Tobaksgårdens

hjemmeside:
www.tobaksgaarden.dk

01   American Gangster

05  Er der en trold gemt i dig…?

05  EW and the GoGoBusters

07   Caféaften med forfatteren  
 Martin Jensen

08  Forpremiere: Spillets regler

09  Tempelriddernes skat III

12   Ali Kazim [AFLYST!]

12  Tempelriddernes skat III

15  Fortæl det ikke til nogen

17  SuperFly

18  Frode og alle de andre rødder

19  Peter Sommer

22   To verdener

26  Allan Olsen – en solo aften

29  Drageløberen
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Lammespegepølser sælges
1/1 pr. styk. 140,-
Helnæs Naturlam
Marianne Terp
tlf. 6477 1668

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

Køkkenmedarbejdere 
søges
1 køkkenassistent fuld tid 
fra 25. april til 30. sept.
1 aftenafløser – Køkken
fuld tid fra 2. juni til 31. 
august.
1 pige eller dreng 16 til 17 
år til køkken og rengøring. 
Timelønnet fra 1. maj til 30. 
sept.
Ansøgning snarest til: 
Lizzie Rasmussen
HØJSKOLEN PÅ HELNÆS
Helnæs Byvej, 5631 Ebberup 
tlf. 6477 1993

Familie søger bolig  
på Helnæs
Vi ønsker at bo permanent 
på Helnæs, derfor søger vi en 
gård eller byggegrund.
På mange ture har vi besøgt 
Helnæs og ønsker at bo her 
permanent.
Så derfor søger vi en GÅRD, 
BYGGEGRUND ELLER 
LIGNENDE til køb på Hel-
næs. Vi forestiller os et sted 
hvor der kan vokse nogle 
frugttræer og buske, gå nog-
le høns og hvis det er stor 
nok så også gerne nogle får, 
som vi har ønsket os længe. 
Alt har interesse!!!

I 10 år har vi boet i Odense 
men savner luft samt vand 
omkring os. Vi elsker ha-
vet og ønsker at være del af 
et mindre landsbysamfund. 
Igennem Helnæsposten ved 
vi at der findes spændende 
aktiviteter som vi gerne vil 
deltage i og bidrage til når 
det lykkes at finde et godt 
sted at bo på Helnæs.
Vi er en familie, 2 voksne og 
4 børn:
Markus (40 år), Karlina (40 
år), Linus (13 år), Aaron 
Känke (11 år) Yolande (9 år), 
Vincent (6 år) 
Med tak og glade tager vi 
imod hvert tilbud eller ”praj” 
om grund, gård, hus som bli-
ver til salg på tlf.: 23 65 82 
40 eller på e-mail: wieder-
hold@mail.dk

Købes
Jeg vil meget gerne købe en 
gammel zinkbalje
Henvendelse
Bente Haines
tlf. 6066 3341

Ny forretning
KALLE´S HJØRNE
Den gl. Brugs på Helnæs
NYT og BRUGT sælges
Tøj, Nips… og masser af 
diverse ting. Åbent hver 
weekend kl. 10-16
Vi ses på Kalles Hjørne
Venlig hilsen
KALLE »BUS«

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 

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

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.

70 år
15. april fylder 
Helle Blume Andresen
Stævnevej 22, 70 år
Vi ønsker tillykke
(Læs fødselsdagsportræt 
side 8 og 9)

60 år
7. april fylder
Kamma Hansen,
Helnæs Byvej 18, 60 år.
Vi ønsker tillykke

Artiklen om Helnæsuret i 
HelnæsPosten nr. 3 førte til 
et hurtigt salg af det flotte 
ur. Det oplyses, at køber bor 
på egnen og er endda tip-tip 
oldebarn af urmageren. Det 
kan da kaldes en happy en-
ding.
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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!

www.fioniabank.dk

Forvent
at få særbehandling

Storkereden fra 2001 er 
klargjort!

REDEBYGGERI
Af Anne Hansen 

Vejr og vind havde slidt så 
meget på storkereden gen-
nem årene, at der næsten 
kun var jernskelettet tilbage. 
Efterlysningen i sidste num-
mer af HP gav respons. Fri-
ske og modige mennesker 
påtog sig opgaven med at 
renovere storkereden. Erik 
Andersen fra Bøgeskovsvej 
og Susan og René Petersen 
fra Stævnevej meldte sig, og 
søndag den 16. marts skete 
det. Erik var mester i stige-
opstilling og stabilisering 
samt håndlanger. Susan gra-

Bolig haves 
– par søges  

vede græstørv op til bund-
dækning, og René var den 
modige klatrer. Han entrede 
de godt 8 m op ad den næ-
sten lodrette stige og lavede 
et flot storkebo. Han flettede 
en smuk krans kanten rundt 

og lagde et blødt tørvegulv. 
Alle materialerne blev hejst 
op i et reb eller i en spand. 
Nu må hr. og fru Stork godt 
ankomme. Betingelserne for 
et godt storkeliv på Helnæs 
er nu til stede. 

Her ses Erik Poulsen efter en god 
dags arbejde i haven.

MORALE:
Gå aldrig til tops, lad de andre gå
det ender i gips fra top til tå.

63-årige Erik Poulsen har gjort 
sit for at holde liv i sygehusenes 
statistikker: Ikke færre end fem 
gange er han røget på skadestuen 
efter ulykker i haven.


