
og tilbage til Roskilde og 
altså med den lille afstikker 
over Helnæs. Billederne (der 
blev sendt adskillige) viser, at 
Tony er specielt glad for eg-
nen omkring Rørmosegård, 
hvor hans ven inde, Louise, er 
vokset op som datter af Jette 
og Preben Jensen. Tony ken-
der Helnæs ganske udmærket 
og kommer her ofte. Han har 
erfaret, at det er nemmere at 
flyve Helnæs rundt end gå 
turen.

sat god dag og held og lykke 
med HelnæsPosten! 

Med venlig hilsen
Tony Brylet

Vi takkede omgående og 
fulgte op med journalistisk 
nysgerrighed. Det viser sig, 
at Tony er i gang med at tage 
erhvervsflyvercertifikat og 
som led i det, skal han flyve 
en tur alene på (her) 580 km. 
Den gik fra Roskilde-Søn-
derborg-Esbjerg-Stauning 

et par runder, rundt om mine 
venners gård. Normalt flyver 
man over til Als ved Bøjden, 
men jeg tog altså Helnæs da 
jeg har besøgt øen mange 
gange! Her fik jeg taget nog-
le billeder af Helnæs på trods 
af jeg fløj alene og skulle sty-
re samtidig. Hvis I kan bruge 
disse billeder til jeres blad er 
I velkommen til det. Jeg sy-
nes at Helnæs ser rigtig fin 
ud fra luften!! Billederne er 
taget den 18/04-2008. Fort-

OVERBLIK
Af Poul Dreisler 

Hej HelnæsPosten
Jeg vil lige præsentere mig 
selv. Jeg hedder Tony Bry-
let og er pilotelev i Roskilde. 
Bor til daglig i Ordrup, Kø-
benhavn 
Da jeg har nogle gode venner 
på Helnæs og skulle flyve 
en skoleflyvning til Sønder-
borg ville jeg da selvfølgelig 
over Helnæs. Her fløj jeg lige 

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
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tlf. 6477 1485
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LEDER

Det er spændende perspektiver, der rejses i en artikel af Jes-
per Vagn Christensen. Jesper er biolog og na turvejleder ved 
Skov og Naturstyrelsen og har ansva ret for at holde opsyn 
med Madens flora og fauna. Især påhviler der styrelsen et 
stort ansvar for at arts rigdommen ikke lider nød. Mygblom-
sten er en sådan truet art. Danmark har en særlig forpligtelse 
for at bevare denne art, idet den er en del af den danske flora 
i et omfang, der er mere end 20 % af bestanden i hele verden, 
hvilket giver Danmark en forpligtelse til at sørge for, med 
alle midler, at forsvare den. 

Det er i den situation, Jesper Vagn Christensen ap pellerer til 
den lokale befolkning om at være med til at hjælpe med at 
bevare mygblomsten. Skov- og Naturstyrelsen har ikke mid-
ler til at betale arbejds kraft til at gøre arbejdet, men de kan 
lægge maskiner, rådgivning og anden hjælp til samt byde på 
sociale arrangementer som frokost og lignende. Spørgsmålet 
er, hvad er de marginale meromkostninger ved at have betalt 
arbejdskraft til at gøre arbejdet? Et andet spørgsmål er, hvad 
baggrunden er for, at man på denne måde appellerer til lo-
kalbefolkningen om hjælp, når det tilsyneladende drejer sig 
om en inter national forpligtelse, som staten har forpligtet sig 
til at løse.

Lader man alt dette ligge, så er forslaget spændende og sym-
patisk, idet der her appelleres til lokal an svarsfølelse om at 
gå sammen for at søge at bevare den natur, som vi er begavet 
med her på halvøen.

 Et alternativt forslag kunne være, at der dannes et lokalt laug, 
der kunne forene naturplejen med kødkvægdrift. Rundt om 
i landet er der, med forskellige baggrunde, opstået såkaldte 
kogræsselaug, der sætter egnet kødkvæg ud på passende ste-
der, hvor naturen har godt af afgræsning og senere fylder 
dyrene i fryseren, når sæsonen er overstået. Pt. er det bl.a. 
køer fra Bogense, der er på Maden. Mange af dem har kælvet 
for nylig, hvilket gør turen blandt køer og kalve endnu mere 
fascinerende. De gør et stort og nyttigt arbejde og er nødven-
dige. Der kunne måske være plads til at en lokal flok også 
kunne gøre gavn for mygblomsten og Maden. Der er mange 
andre ideer oppe i tiden for at skaffe grundlag for bevarelse 
af de dele af naturen, som vi ikke må miste. 
HelnæsPosten vil i næste nummer følge op på sagen og søge 
at få svar på de rejste spørgsmål og desuden følge op på op-
fordringen om at danne plejegrupper. En gruppe studerende 
fra Dalum Landbrugsskole har arbejdet med dette spørgsmål 
i en eksamensrapport og den kigger vi i sammen med forfat-
terne under et besøg på Maden.

pd

Indhold

Helnæs set fra luften
Det er altid spændende at få en mail stilet til HelnæsPosten. Når 
der så kommer en med billeder fra de tyndere luftlag gør det 
mere interessant. Den historie skulle pryde forsiden med et citat 
fra Edvard Perssons vise fra filmen ”Landevejskroen”, der i 1940 
- 41 gik fire gange om dagen i 87 uger i København. 
Forsiden

Plejegrupper
Kan man få fornuftige mennesker til at slå med le? Det er det 
spørgsmål, der stilles af Skov- og Naturstyrelsen for at få lokale 
beboere til at hjælpe med til at bevare den sjældne flora på Made. 
Side 4-6 

Forsamlingshuset
Det ser nu ud til, at der kommer gang i den store renoveringsplan, 
som har været drøftet i de sidste par år. Det bliver spændende at 
følge og ikke mindst resultatet ventes med spænding. 
Side 6-7

Ny alterdug 
En Helnæs borger har lavet og foræret kirken en ny alterdug. 
Se den på side 7

Fødselsdagsinterview
”Jeg glæder mig til at runde de 60”, siger Anders Lyng i 
en samtale om forandringer og glæden ved at arbejde med 
jævnaldrende i en forandringstid – personligt og globalt. 
Side 8-9

Virksomhedsportræt
Flid og ordentlighed. Det er mantraet for Antikken / Mejeriet. En af 
de ældre etablerede virksomheder på Helnæs, som portrætteres i 
serien om virksomheder på Helnæs. 
Side 10

Menighedsrådsvalg 
Hvorfor har vi et menighedsråd? Det er spørgsmålet der rejses 
som indledning til valget i november 2008. Vi tager hul på det nu. 
Side 11

Erindringer
Åleblusning – det nostalgiske fiskeri. En nu forbudt fangstform 
bliver her genopfrisket af en Helnæsdreng, der gerne fortæller om 
dengang…
Side 12

Desuden har vi historier om endnu et Helnæsur, en efterlysning 
vedr. skjolddans og meget mere.
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Vejen, 
sand-
heden 
og livet
At finde vej i livet er et påtrængende problem. Især vel for 
unge mennesker i den første halvdel af livet, hvor der skal 
træffes beslutninger om karrierevej og livsbane. Men hele 
livet oplever vi nye ting, som vi ikke før har gjort erfaringer 
med, og må prøve at finde vej igennem. Og det er ikke altid 
lige let. Vi fødes uden brugsanvisning. Vi har ingen facitliste 
til livet. På trods af det findes der en del mennesker, der har 
travlt med at vise andre vejen. Der er mange religioner og 
livsanskuelser, der taler om vejen. Ofte er vejen hér de leve-
regler, man skal overholde for at komme til Gud, eller finde 
lykken. Talen om vejen har et moralsk perspektiv: Det og det 
skal du gøre, og det og det og det må du ikke gøre, så skal du 
få sandheden og livet, som belønning. Vejen er en moralsk 
anstrengelse. Og lønnen venter for enden af dydens smalle 
vej. Hvad enten det er her eller hisset.

Mennesket er en søgende på vej imod sandheden. Nogen er 
kommet længere end andre. Men ingen er nået frem til målet. 
Sådan ser mange på det. Men evangeliet siger noget andet. 
Om os mennesker siger det, at vi ikke så meget er søgende. 
Vi er faret vild, eller løbet bort fra sandheden. En sandhed, 
der har været der hele tiden. Den tidligere biskop over Ha-
derslev stift, Valdemar Asmussen, skrev engang om det at 
søge Gud: Det er, som når en mand ved nattetide rider ud for 
at lede efter en hest, som er blevet borte og så, da det lakker 
ad dag, opdager han, at den hest han leder efter, er den hest, 
han rider på. At finde Gud består i den overraskelse, at han 
har været der hele tiden. For evangeliet forkynder, at vejen 
ikke går fra os til Gud. Men fra Gud til os. Fordi Gud blev 
menneske i Jesus Kristus. Vejen mellem Gud og os er tilba-
gelagt. »Jeg er vejen, sandheden og livet«, siger Jesus et sted 
i Johannes-evangeliet. Og Gud har, allerede da vi blev døbt, 
sat vores fødder på den vej og sagt: »Se, Jeg er med jer alle 
dage indtil verdens ende.« 

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

REDAKTIONELT

Farvel og tak
Efter min flytning fra Helnæs, har jeg i samråd med Helnæs-
Postens nye ansvarshavende redaktør Poul Dreisler, set det 
som naturligt helt at forlade redakti onen. Jeg har i to år været 
bladets første ansvarsha vende redaktør.  Det er i sig selv im-
ponerende at Hel næsPosten har eksisteret i så lang tid. Det 
skyldes i høj grad de mange Helnæs borgere, der har støttet 
og arbejdet ihærdigt for, at HelnæsPosten hver eneste måned 
kunne udkomme. Der skal derfor lyde en stor tak til annon-
cørerne og de mange som har skrevet indlæg og artikler, fo-
tograferet, arbejdet med tryk ning, opsætning og layout, holdt 
styr på økonomien, tegnet annoncer, hæftet og foldet samt 
uddelt bladet til alle husstande på Helnæs samt sendt det lan-
det rundt til en stadig voksende kreds af abonnenter. Meget 
tyder i dag på at HelnæsPosten er kommet for at blive, men 
det er helt afgørende, at bladet fortsat kan være så rummeligt 
og indeholde alle de syns punkter og meninger, der er repræ-
senteret på øen. Bladet skal også fortsat være villig til at tage 
nye emner og initiativer op. Det er det, der giver bladet over-
levelseskraft, betydning og læseværdighed. Hel næsPosten er 
nu kommet godt ind i sin tredje år gang, og det ser ud til at 
bladet fortsat vil udvikle og ændre sig positivt. Tak til alle for 
overbærenhed og støtte i to år med HelnæsPosten

Otto Arp

Tak i lige måde
Vi kvitterer for Ottos ”farvel og tak” med et ”i lige måde”. 
Uden hans pionerindsats havde vi ikke haft HelnæsPosten. 
Uden hans fantasi og kreativitet havde den ikke haft det 
præg af ”noget større”. Det er et stort ansvar og udfordring 
at skulle videreføre bladet. Drivkraften er dog vor vi den om, 
at mange ser frem til at modtage det, og at vi også er en del, 
som finder det fornøjeligt at lave det.

Om HelnæsPosten

Vi er på rette økonomiske kurs igen. 
Vort grafiske hus, Helnæshus, har været uvurderlig i denne 
fase, hvor der er investeret i ny printer og hjælp til produktio-
nen, der har nedsat vore omkostninger. Annoncetegningen er 
styrket. Vi skal blot balance re økonomisk. Hvorfor en tilgang 
af få nye annoncører bringer os på fode igen. Vi er taknem-
melige over, at vi får den store støtte fra vore annoncører.
Vi er også stolte af at kunne meddele, at HelnæsPosten fra 
og med dette nummer vil være at finde på nettet. www.hel-
naesposten.dk er adres sen. Palle Hermansen og Helnæshus 
vil løbende lægge HP ud til glæde for vore annoncører og 
læsere, der ønsker at holde sig orienteret. 
Endelig er vi glade for, at vore appeller til vore læ sere og dem, 
vi spørger om at skrive, har givet re sultat. Glædelig Pinse.

pd

Vejen er en moralsk 
anstrengelse. Og løn-
nen venter for enden af 
dydens smalle vej. Hvad 
enten det er her eller 
hisset.
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hele Europa). Her har vi na-
turligvis særlige forpligtel-
ser til at passe godt på natu-
ren og bevare naturtyperne. 
Jeg har at gøre med plejen 
af mange af de arealer som 
Skov- og Naturstyrelsen ejer 
i det tidligere Fyns Amt. Vi 
har ikke selv mulighed for 
at have tilstrækkeligt med 
dyr til at afgræsse de knap 
2000 ha. naturarealer, så 
derfor er det vigtigt for os 
med et godt samarbejde med 
kreaturholdere. Jeg sætter 
stor pris på denne lærerige 
og fornøjelige kontakt med 
omkring 125 landmænd. 
Som udgangspunkt burde der 
være en gensidig fordel for 
landmand og naturforvalter 
i forbindelse med afgræsnin-
gen af naturarealerne: Land-
manden får græsningsarealer, 
hvor kreaturerne kan tage på i 

hvis ikke slægt efter slægt af 
nøjsomme hedebønder hav-
de kæmpet for føden på den 
sandede, vestjyske jord. Kort 
sagt: De fleste af de naturty-
per vi kender og holder af, 
er produkter af menneskelig 
aktivitet. Disse naturtyper 
er meget artsrige, både når 
det handler om dyr og om 
planter. De er værd at passe 
på i denne tid, hvor vi skal 
gøre os gevaldig umage, for 
at opretholde den biologiske 
mangfoldighed og standse 
tilbagegangen af arter.

Helnæs er Natura  
2000-område

På Helnæs er naturen sær-
lig værdifuld og derfor er 
den udpeget som Natura 
2000-område. (Natura 2000 
områderne er et netværk af 
naturområder fordelt ud over 

der i de vådeste områder ville 
vokse mægtige rørskove. 

Landbrug og skovdrift har 
siden bondestenalderen sat 
sit præg på landet.
Mennesker har således været 
med til at skabe det Dan-
mark, som vi holder af. En-
gene, hvor storken traskede 
rundt og fangede frøer, da 
jeg var dreng, havde aldrig 
været enge, hvis ikke gene-
rationer af bønder havde slå-
et hø eller ladet deres kreatu-
rer græsse her. Overdrevene 
– hvor Ole sad på sin knold 
og sang, og hvor jeg pluk-
ker Fløjlsgræs, havde aldrig 
været overdrev, hvis ikke 
generationer af vogterdrenge 
og – piger havde drevet deres 
flokke af dyr herud. Heder-
ne – hvor lærkereden findes 
– var aldrig blevet til hede, 

I denne artikel slår forfatteren 
til lyd for, at der oprettes en 
frivillig naturplejegruppe, der 
kan give en hånd med i  
arbejdet for at sikre nogle 
sjældne planter, der gror 
på nogle meget fine natur-
lokaliteter på Helnæs Made

NATURPLEJE
Af Jesper Vagn Christensen 

På Helnæs Made ejer Skov- 
og Naturstyrelsen knap 200 
ha. Der er mest tale om lys-
åbne naturtyper som for ek-
sempel: Strandeng, strand-
overdrev, overdrev, rigkær, 
eng og græsarealer, der har 
været i omdrift indtil for en 
halv snes år siden. Det er en 
spændende mosaik, der til 
overflod er tilsat vandhuller, 
gamle råstofgrave, kulturhi-
storiske spor og en særegen 
storslåethed.

Danmark er et skovland

Fra naturens hånd er Dan-
mark – inklusiv Helnæs – et 
skovland. Hvis vi opgav vo-
res utallige aktiviteter og blev 
hjemme i et halvthundrede år, 
så ville vi næppe kunne gen-
kende landet, når vi endelig 
vovede os ud. Det meste ville 
være dækket af løvskov, mens 

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

Kan man få  
fornuftige  
mennesker til  
at slå med le  
i 2008?
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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, MDEvægt i løbet af sommeren, og 

naturforvalteren får afgræsset 
enge og overdrev, så de kan 
blive ved med at være enge og 
overdrev. 
Imidlertid er naturforval-
teren tit interesseret i at der 
sker en udpining af jorden 
for at favorisere nogle af de 
sjældne planter, som natur-
forvalteren har til opgave 
at sikre. Det er ikke lykken 
for landmanden, der hellere 
ser, at hans dyr går på en fro-
dig græsgang, hvor de kan 
have en anstændig tilvækst. 
Vi forsøger at klare proble-
met ved at nedsætte den af-
gift landmanden betaler for 
græsningsretten. Eventuelle 
tilskud fra EU går også til 
landmanden. 

Særlige udfordringer med 
afgræsning

Helt overordnet lykkes det 
som regel, at få afgræsset na-
turarealerne hæderligt, men 
af og til kan der være særlige 
udfordringer – dem har vi én 
af på Helnæs Made. Der er 
tale om to lokaliteter belig-
gende vest og øst for Holme-

gården. Arealerne er meget 
våde og derfor har det gen-
nem flere år ikke været mu-
ligt at opretholde en tilstræk-
kelig afgræsning. Sagen er 
yderligere blevet besværlig 
af, at der periodevis har væ-
ret mange stikkende insekter 
i områderne. Resultatet har 
været en stadig tilgroning 
af arealerne med tagrør, pil 
og birk. Det er ikke tilfreds-
stillende og ganske alvorligt, 
fordi der findes en lille be-
stand af den sjældne orkidé 
Mygblomst i området. Myg-
blomsten er på de interna-
tionale lister over planter, 
der skal beskyttes, så vi skal 
have fundet en driftsform, 
der dur. Vi har forsøgt med 
forskellige tiltag, men det har 
ikke været videre lykkeligt. 
Nu har vi imidlertid fjernet 
mange hegn i området og 
gjort det muligt for kreatu-
rerne at bevæge sig mellem 
lave – og høje arealer. Så kan 
kreaturerne æde tagrør på 
de våde arealer når vejret er 
til det, og de kan trække sig 
tilbage til de mere tørre, og 
højtliggende arealer, når for-
holdende »ude i sumpen« er 
for trælse. 
Det har også hjulpet at dy-
rene på arealerne nu er ro-
buste Angus-kreaturer, der 
er vant til at gå på ekstensive 
arealer. Endelig har vi haft 
en entreprenør i gang med 
at nedskære og afbrænde pil, 
birk og tagrør. Det har slået 
huller ind i de våde områder, 
så kreaturerne kan trænge 
derind. Så lidt fremad er det 
gået.

Sagens kerne – håndarbejde 
for mennesker

Nu er vi fremme ved sagens 
kerne: Der er behov for at 
give kreaturerne en hånd i de 
kommende år. Der er behov 
for at slå tagrør med le og for 
at nedskære pilekrat og små 
birketræer. Regulært hånd-
arbejde for mennesker. Flere 
steder i Norge, Sverige, Stor-
britannien, New Zealand og 
USA og et par steder i Dan-
mark har naturinteresserede 
mennesker oprettet pleje-

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

WWW.AUTOMOWER.DK

Automower fås i fire modeller. Priser fra 10.995,-

Har kapacitet til en græs-
plæne på op til 1800 m2 
og er et effektivt alternativ 
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Smart design. Tyveri-
alarmen giver maksimal 
sikkerhed.

Kr. 14.995,-
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grupper og lelaug. De mødes 
et par gange i vækstsæsonen 
på den lille lokalitet, de har 
»adopteret« og så går de i 
gang med le, fingerklipper, 
kratrydder, sav eller hvad der 
nu er nødvendigt. Ofte er ar-
bejdet forbundet med hygge-
lige sociale aktiviteter i form 
af frokost i det grønne, ind-
tagelse af en lokal krydder-
snaps med hemmelige ingre-
dienser, eller blot eftertanke 
over en lokal øl. Jeg har talt 
med et par sjællandske med-
lemmer af sådan et lelaug og 
blev meget inspireret. Jeg har 
også talt med medlemmer af 
FNOK – Faaborg Naturpleje 
og Kogræsserlaug – og de 
har nogle gevaldige hygge-
lige arrangementer, hvor de 
slår tidsler og nælder ved 
Sundet i Faaborg. 

En plejegruppe på Helnæs?

Måske kan vi oprette sådan 
en plejegruppe på Helnæs? 
Skov- og Naturstyrelsen, 
Fyn kan sørge for redskaber, 
kursus i leslåning, undervis-
ning i botanik og zoologi, og 
vi vil også gerne byde på en 
frokost inklusiv diverse efter 
udført dåd. Vi vil også gerne 
sørge for at koordinere og 
organisere indsatsen. Som 
aktiv naturplejer, vil man 
få et indgående kendskab 
til naturtypen og til de ar-
ter, der findes her. Man vil 
få spændende og anderledes 
naturoplevelser. Man vil få 

motion og frisk luft. Endelig 
vil man være med til at gøre 
en aktiv indsats for en vær-
difuld naturperle. Skov- og 
Naturstyrelsen, Fyn vil også 
få noget ud af det: Først og 
fremmest, vil vi få en bedre 
pleje af de to såkaldte »eks-
trem rigkær« der er tale om. 
Plejen vil blive langt bedre, 
end den vi i dag har ressour-
cer til at gennemføre. Vi vil 
desuden få en god kontakt 
med en gruppe engagerede 
mennesker, der kan hjælpe 
os med at vide, hvad der 
foregår på egnen. Endelig vil 
et par af medarbejderne få 
en kærkommen lejlighed til 
at komme i felten og trække 
lidt frisk luft.

Giv mig et praj

Hvis du kunne have lyst til 
at medvirke i et eller to ar-
rangementer i løbet af som-
meren, så giv mig et praj. E-
mail: jvc@sns.dk, telefon 62 
65 17 77 (Arbejde) eller 62 
61 81 11 (Privat). 
Se vores hjemmeside, for 
at få et indtryk af vores ar-
bejdsområder på en af Dan-
marks smukkeste og mest 
spændende arbejdspladser: 
www.skovognatur.dk/fyn

Artiklen er skrevet af bio-
log og naturvejleder Jesper 
Vagn Christensen, Skov- og 
Naturstyrelsen, Fyn

RENOVERING
Ved Kirsten Rasmussen 

Nu er arbejdet med at res taurere 
og renovere Forsam lingshuset 
i gang. Tømrer/sned kerfirmaet 
Henning Hansen, Hjorte, som 
har særlig ekspertise vedrøren-
de res taurering af gamle byg-
ninger, står for udførelsen. 

Først nyt tag og ny skorsten

Det første der sker, er at for-
samlingshuset får nyt tag og 
ny skorsten i den oprindelige 
stil.  Derefter udskiftes alle 
vin duer med nye i den oprin-
delige stil med grøn farve ud-
vendigt og hvidt indvendigt. 
Det ene vindue på nordsiden 
af den store sal erstattes med 
en terrassedør med udgang 
til en ny flisebelagt terrasse 
i »køkkenkrogen«, på linje 
med det Susanne (Antik) 
fore slog ved »fødslen« af 

Restaurering af Heln

ideen om forskønnelse af hu-
set. Der sættes småsprossede 
vinduer i tilbygningen, som 
også efter Annelise’s ønske 
får en todelt indgangsdør.

Hovedindgangen flyttes bl.a.

Hovedindgangen ud mod ve-
jen flyttes til sin oprindelige 
plads midt i gavlen. Der sæt-
tes ny dør i med oprindelig 
udseende og omkranset af 
den gamle murede bue sva-
rende til husets sokkel.
Indvendigt genetableres den 
oprindelige entré med ned-
læggelse af nuværende 
trap pe og etablering af ny 
mindre trappe til 1. sal på 
den oprindelige plads i 
hjørnet af den nuværende 
entré. Rummet på 1. sal 
udstyres med nyt trægulv. 
Det ydre murværk på ho-
vedhuset repareres og om-
fuges efter behov, ligesom 
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næs Forsamlingshus

Helnæs Kirke har fået en ny 
Alterdug. Alterdugen er la-
vet af Grethe Lange, Helnæs 
Byvej 59. Grethe Lange har 
lagt et stort arbejde i at ska-
be den ny alterdug, som blev 
brugt første gang ved konfir-
mationen den 20. april. Det 
er en stor glæde, at nogle vil 

lægge så meget arbejde i at 
gøre vor kirke smuk. 
Grethe har desuden lovet at 
holde alterdugen i orden med 
vask og strygning, det er dej-
ligt, for der skal særlig viden 
til, for at gøre det ordentligt.

ha

Ny Alterdug til  
Helnæs Kirke

tilbygningen på køkkenside 
vandskures.

Det fortsatte arbejde

Arbejdet ovenfor forventes 
afsluttet til 1.juli. Midlerne 
doneret fra »A.P.Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til Almene 
Formaal« er grundlaget for 
gennemførelsen af denne 
store del af det samlede pro-
jekt. Der afventes svar på 
en række andre, indsendte 

ansøgninger, og resultatet 
heraf bestemmer, hvad der 
videre skal ske med hensyn 
til yderligere renovering af 
husets indre, herunder etab-
lering af ny belysning, som 
der lokalt er doneret særskil-
te midler til.
Byggegruppens medlemmer 
er Janus Storm, Peter Møller 
og Susanne Thomsen, alle 
fra bestyrelsen og Kirsten 
Rasmussen.



lerne kom ind i. Det er en 
måde at arbejde med »men-
nesket i forandringstider« på.

Det du arbejder med er altså 
at tage frygten for forandrin-
ger bort fra dine elever og 
tilhørere?
Ja, vi skal ikke være bange 
for forandringer, vi skal 
lære at leve med at livet og 
tilværelsen er fyldt af for-
andringer. Vi står overfor et 
krydsfelt mellem tradition 
og fornyelse og menneskets 
ret til at være til på egne præ-
misser kontra markedets krav 
om nytteværdien hos indivi-
det. Det er farligt at tænke 
i stilstand med sig selv. Jeg 

blæser bygger nogle læhegn 
og andre bygger vindmøl-
ler« og sådan kan man vel 
godt udtrykke hele essensen 
i den måde man kan opleve 
forandringer på. Det, der jo 
siges her, er at de mulighe-
der, det enkelte menneske el-
ler for den sags skyld et helt 
samfund står overfor, enten 
fører til en reaktion præget 
af afmagt og opgivelse, eller 
en situation, der fremkalder 
drivkraft til innovation og 
nyskabelse?

Det er tydeligt at høre, at du 
gennem dit arbejde på højsko-
len og ved tilsvarende aktivite-
ter har fået din forandringstro 
godt gennemarbejdet.
I min undervisning på Høj-
skolen tager jeg ofte ud-
gangspunkt i nutiden, 2008, 
og så drøfter vi, hvordan det 
vil være i 2018. Og her er det 
vigtigt at holde sig for øje, 
hvad det er for elementer, 
der viser, at vi er på vej til en 
anden tid. De scenarier, der i 
dag viser sig, handler om, at 
vi som samfund går fra vel-
færdssamfundet til noget vi 
kan kalde selvforvaltnings-
samfundet. Ligeledes havde 
jeg tidligere et klart blik for 
de kriser, vi har set højsko-

len, idet mange er i den alder. 
At undervise yngre menne-
sker er ikke nær så interes-
sant, idet de ikke har den 
livserfaring i bagagen som 
de ældre. Tænk på, at i 60 års 
alderen, er hvert skridt, man 
tager, nøje gennemtænkt, 
både ved at livserfaringen 
er med, men også fordi man 
tænker over, hvad man vil 
med resten af livet. Og for 
det andet. Jeg glæder mig til 
det liv, der venter. Det skal 
være både seriøst og rigt. 

Dvs. at de forandringer, man-
ge står usikre overfor i den 
alder, ikke er dit problem?
Nej, tværtimod. Forandrin-
ger har været mit liv og det 
vil det vedblive at være. Jeg 
holder af og til et foredrag, 
jeg har givet titlen »Hvordan 
sikrer man sig i en fremtid, 
hvor det eneste sikre er det 
usikre?« Mit liv og mine 
iagttagelser gennem de man-
ge omskiftelser, jeg har væ-
ret igennem, har givet mig 
denne positive tro på foran-
dringer. Specielt har jeg be-
skæftiget mig med det enkel-
te menneskes forholden sig 
til forandringstider. Et gam-
melt kinesisk ordsprog siger: 
»Når forandringens vinde 

Fødselsdagssamtale med  
Anders Lyng, lærer på  
Højskolen på Helnæs m.m.m., 
der fylder 60 den 13. maj

MÆRKEDAG
Af Poul Dreisler 

Anders Lyng kommer forbi i 
en pause på en travl hverdag, 
der oftest består i, at han er 
på vej til møder i København 
og andre steder eller, som nu, 
er engageret i at tage imod et 
hold kursister på et kort kur-
sus om »De sydfynske øer«. 
Senere på foråret er Anders 
Lyng optaget af i et andet 
kursus, der er kaldt »Spor-
skifte og Livsvending«. På 
de lange kurser er Anders 
ansvarlig for et fag på psy-
kologilinjen, der tilbyder en 
grundig indføring i brede 
menneskelige og samfunds-
mæssige forhold »med det 
formål, at skabe en tilfreds-
stillende balance mellem ar-
bejdsliv og det øvrige liv«. 

Er det ikke usædvanligt, at 
man udtrykker glæde ved at 
skulle runde de 60?
Nej, for jeg har flere grunde 
til det. For det første kommer 
jeg mere i overensstemmelse 
med mine elever på højsko-
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Seriøs rådgivning
– altid med et smil...

Ebberup
Ebberupvej 71 · 5631 Ebberup
Tlf. 64 74 11 70 · Fax 64 74 20 90
ebberup@sparekassenfaaborg.dk
www.sparekassenfaaborg.dk

Så egentlig er alt ved det gamle – men vi glæder os til 
en masse nye og spændende udfordringer.
Som den lokale Sparekasse er vi altid lige i nærheden, 
og vi er der, når du har brug for os.
Velkommen til Sparekassen Faaborg. Vi tror på fremtiden.

“Jeg glæder mig til at 
runde de 60”
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ne og så indrette os med et 
provsti i det syddanske om-
råde. Vi har jo heller ingen 
amtmand mere. Sådan en or-
ganisering vil kitte os mere 
sammen og give menigheds-
rådet mere at skulle have an-
svaret for. 

Anders kigger på uret. kl. er 
18.10 og han må suse ud af 
døren for at nå, at være sam-
men med sine kursister til 
aftensmaden på Højskolen. 
Vi når at råbe et tillykke med 
dagen efter ham.

som grundlag, skabtes foran-
dringer. Det er i dag en for-
nøjelse at opleve, at højsko-
lens faglighed styrkes, uden 
det – ingen højskole. Det er 
det, der motiverer folk til at 
komme.  Når vi så oplever at 
eleverne er motiverede selv, 
så er det ikke svært for høj-
skolen at skabe de drømme, 
hvorfra nytteværdien kom-
mer af sig selv.

Du er også medlem af Hel-
næs Sogns Menighedsråd. 
Hvad betyder kirken i dag 
og skal vi være bange for at 
miste den, når vi ikke er flere 
i sognet?
Kirken er også udtryk for et 
fællesskab – en helle i tilvæ-
relsen – og i dagligdagen. 
Og hvad angår frygten for at 
miste den, skal vi være op-
mærksomme på kirkegangs-
procenten sammenlignet med 
f.eks. Odense, så betyder det, 
at hvis relativt lige så mange 
gik i kirke i Odense som her, 
så var der ikke plads nok i 
kirkerne i Odense. Så det 
skal være en meget modig 
biskop, der skulle foreslå 
noget sådant. Men vi skal 
vedblive at bevare det enga-
gement, der er om kirken og 
som skaber motivationen til 
at stå sammen om den.

Det diskuteres pt. om vi skal 
adskille stat og kirke.  Skal vi 
det?
Det synes jeg ikke der er be-
hov for. Der er ingen særlig 
styring fra staten. Vi kunne 
bedre undvære biskopper-

på, at den læring, vi beriges 
af, både kan ske formelt og 
uformelt. Det er sådan, at der 
er meget undervisning, der 
ikke giver nogen læring, og 
meget læring, hvor der ingen 
undervisning sker.

Det var vel et stikord til at 
tale om højskolen? Hvor-
ledes ser du på højskolens 
fremtid?
Den får en renæssance, 
der er fremgang i elevtal-
let. En stigning på 10% på 
de korte kurser og 2% på 
de lange. Og vi bevæger os 
ind i en tid, hvor vi oplever 
et andet krydsfelt, nemlig 
spørgsmå let om individets 
selvforståelse i modsætning 
til behovet for at gå ind i fæl-
lesskaber og det andet ben 
i dette krydsfelt: de lokale 
kontra de globale udfordrin-
ger. Her mener jeg, at der er 
en nyorientering på vej i det 
danske samfund. Udviklin-
gen i EU og globaliseringen 
presser os ind i fællesska-
ber. Salget af 150.000 nye 
højskolesangbøger er udtryk 
for, at der er et pres på vores 
identitet. Danmark er i krig, 
hvilket er et andet udtryk 
for dette pres. Jeg tolker det 
som det samme, man kunne 
tænke sig var baggrunden 
for at vi byggede alle vore 
sognekirker i 11-1200 tal-
let og at bønderne i slutnin-
gen af 1800-tallet fik opført 
et mejeri i hvert sogn. Alt 
sammen udtryk for folkelige 
initiativer, der startede fra 
neden, og med fællesskabet 

tænker af og til på, at jeg i et 
tidligere job i banksektoren, 
stod med en stor gruppe 50 
årige bankfolk, der var fy-
rede og for hvem, det kunne 
se ud til at være afslutningen 
på deres karriere og arbejds-
liv. I dag er 50 årige nær-
mest midt i deres liv og har 
brug for at tænke betydeligt 
mere på hvordan de kan for-
ene arbejdslivet og fritiden, 
bl.a. når det gælder læring 
og forståelse af de mulighe-
der, de står over for. Det er 
jo selvklart, at jo mere man 
ved, jo mere kan man gen-
nemskue og dermed forhol-
de sig til fremtiden. Derfor 
skal vi være opmærksomme 

STEVNSBO.COM
· Aut. kloakmester

· Nedbrydning
· Kabelarbejde

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

MATERIALEUDLEJNING

UDLEJNING AF ALT INDENFOR 
VÆRKTØJ TIL RENOVERING,  

ENTREPRENØRMASKINER, LIFTE M.M.

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

TLF. 64 71 10 30

Anders Lyng er oprin-
deligt uddannet lærer, 
har været skoledirektør, 
marketings direktør i en 
bank, selvstændig kon-
sulent og i de seneste 
mange år højskole lærer. 
Anders Lyng er medlem 
af flg. bestyrelser:
Folkehøjskolernes For-
ening i Danmark 
Nordiske Folkehøjskole-
råd (fmd)
Indiske og Bengalske  
Højskoler
Den Fri Lærerskole i 
Olle rup og et par priva-
tevirksomheder
Lokalt er han medlem af 
menighedsrådet
og ikke mindst revisor i 
Petanqueklubben og
Initiativtager til en 
arbejdsgruppe for selv-
forsyning og for vedva-
rende energi på Helnæs
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man fornemme. »Vi lever 
et godt liv med vores form 
for forretning og har mange 
dejlige oplevelser såvel i for-
retningen som når vi er ude 
på messer og når vi er ude at 
give tilbud på »råvarerne« så 
vi holder nok længe endnu« 
siger de begge.

Betydningen for Helnæs

Hvad betyder det for Helnæs, 
at der er virksomheder som 
Antikken og Mejeriet? Det 
spørgsmål har vi ladet gå vi-
dere til en tilfældig kunde i 
Antikken: »Jeg tror, at det er 
vigtigt for os som familie, at 
vi har noget at køre efter, når 
vi tager af sted. Ofte er det 
ikke for at købe noget spe-
cielt, men så bliver du inspi-
reret og får noget med hjem i 
bilen som glæder dig og din 
familie. Vi kombinerer turen 
med et besøg på kroen og får 
et godt måltid mad og besø-
ger de andre steder herude 
f.eks. gallerier eller spiser en 
is på campingpladsen« Altså 
giver besøget i Antikken en 
afgørende effekt på de øvrige 
forretningsdrivende og vice 
versa – gæster på kroen og 
Campingpladsen lægger jo 
også vejen forbi Antikken og 
Mejeriet og er medvirkende 
til, at Helnæs bliver opfattet 
som et spændende område at 
besøge.

i Sverige og i Frankrig og 
med »næse for, hvad der er 
in« tages møblerne og tin-
gene med til Helnæs og går 
hele processen igennem før 
de lander enten i Antikken 
eller på Mejeriet, hvor vi 
som kunder ser det færdige 
resultat.

En uddøende race

»Vi er nok nogle af de sidste i 
denne form for virksomhed – 
Det er spændende men også 
hårdt arbejde« siger de begge 
i munden på hinanden men 
handelsinstinktet og omgan-
gen med mennesker trækker 
alligevel og når glade kunder 
får det rigtige møbel eller 
som sidst når Helnæsuret kan 
formidles videre på egnen – 
ja så er det sliddet værd kan 

bekendte – og det bliver også 
til en hurtig leverpostejmad 
ind i mellem og efter lukning 
kl. 18.00 er der lige et stort 
møbel der skal bæres ud i bi-
len og leveres til en kunde i 
Åbenrå. Det gøres hurtigt og 
vi er så hjemme på Helnæs 
kl. 20.00. Altså en arbejds-
dag på ca. 12 timer og så skal 
det lige nævnes, at messen 
varer 4 dage.

Hvad ligger bag

Det er jo helt klart, at fliden 
ikke er til at skjule, men også 
ordentligheden kommer ind 
her. Ord som tillid og respekt 
ligger klart i luften og for at 
give et billede af hvordan det 
hele foregår, er det ligesom 
en almindelig produktions-
virksomhed: Råvarer ind – 
forarbejdning – færdigvarer 
ud i forretningen – og ende-
lig det svære, at få kunderne 
til at købe de færdige varer. 
På sit lille effektive værksted 
står Anders og behandler 
alle indgående større møb-
ler og ting der skal have en 
kærlig hånd – skifte stykker 
ud eller et nyt glas i og ende-
lig færdigbehandlingen som 
Susanne har en afgørende 
hånd med i – og på kunstne-
risk måde får det allerbedste 
ud af møbler og ting. Forud 
for denne proces er der sket 
et opkøb, primært i det store 
opland på Fyn, men også 

Portræt af Helnæs Antik og 
Mejeriet – en af de etablerede 
virksomheder på Helnæs

VIRKSOMHEDSPORTRÆT
Af Gerner Bauer 

Når man, som tilflytter, skal 
beskrive hvad der er og sker 
på Helnæs, er Antikken og 
Mejeriet noget af det første 
der nævnes, bl.a. fordi alle 
der har været på øen kender 
de to steder og fordi det er 
stabile og spændende for-
retninger. Vi vil ikke bruge 
meget plads på at fortælle 
hvordan og hvor længe Su-
sanne og Anders Sørensen 
har drevet forretningen, blot 
konstatere, at det sådan ca. 
er 30 år siden det hele star-
tede her på Helnæs.

Et øjebliksbillede

Den bedste måde at beskrive 
filosofien bag begge forret-
ninger er: Flid og ordentlig-
hed. Den lille fortælling som 
kommer her, fortæller i sin 
enkelthed hvorfor Antikken 
og Mejeriet har så stor en 
kundekreds over hele landet 
og i udlandet og hvorfor de 
gamle dyder i business sta-
dig giver pote.
Det hele starter en tidlig 
morgen i marts måned. An-
ders skal på Antikmesse i 
Rødekro og har inviteret en 
hjælper med (HP ś udsend-
te). Det er 2. dag på messen 
og da jeg bliver samlet op kl. 
ca. 9.00 har Anders været i 
gang med at supplere med 
nye ting og sager fra Antik-
ken som erstatning for det, 
som allerede er solgt den 
første dag. Ved ankomsten 
en times tid efter skal stan-
den gås efter og de nye ting 
puttes ind i sammenhængen 
og jeg kan mærke, at der er 
en del af de andre udstil-
lere der er henne og snuse til 
standen og de nye ting, der er 
med. Dagen går hurtigt med 
salg og snak med tyskere og 
danskere – nye som gamle 

Flid og ordentlighed
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må være ærlige og sige at 
den kirkeskat folkekirkens 
medlemmer betaler her på 
Helnæs ikke er tilstrækkelig 
til kirkens drift. Vi får derfor 
tilført midler fra det samlede 
provsti, der omfatter sogne-
ne i Assens kommune. Me-
nighedsrådet arrangerer ud-
flugter, sangaftener, møder, 
foredrag, kirkekaffe efter 
gudstjenesten og inviterer 
somme tider til spisning. 

Skal man have medlemskort?

Der spørges ikke efter med-
lemskort. Alle der vil deltage 
i fællesskabet er velkomne 
til kirkens arrangementer. 
Her på Helnæs er der et godt 
samarbejde med højskolen 
om fælles arrangementer for 
både højskolens elever og 
øens befolkning. Der er et 
præstefællesskab med Dre-
slette sogn og derfor er der 
et fælles præstegårdsudvalg, 
der varetager vedligeholdel-
se af præstegård og menig-
hedshuset i Dreslette.

Valg til efteråret

Der skal findes kandidater til 
det kommende menigheds-
råd. Jamen, vil nogle måske 
spørge, skal man så være 
meget troende og gå i kirke 
hver søndag? – Til det kan 
der svares, at man kommer 
som man er og at der ingen 
forventning er til den enkelte 
ud over at man er medlem af 
folkekirken og der er ingen 
krav om massiv kirkegang.
Man kan betragte en plads 
i menighedsrådet som en 
plads i enhver bestyrelse 
som jo også er baseret på 
lyst og interesse. I forhold til 
menighedsrådet er det inte-
resse for at vedligeholde og 
udvikle det enestående miljø 
kirken er for det fælles liv 
her på Helnæs.

I november er der valg til 
menighedsrådet på Helnæs 
– men hvad er egentlig  
menighedsrådets funktion. 
HelnæsPosten vil i tiden frem 
til menighedsrådsvalget 
bringe artikler, der belyser 
dette

MENIGHEDSRÅDSVALG
Af Anders Lyng 

Forleden søndag var der 
konfirmation i kirken på 
Helnæs. I år var der kun een 
konfirmand – Klaus Bang. 
Konfirmandens farfar fortal-
te, at han for 64 år siden også 
blev konfirmeret i kirken og 
at alle forfædrene, der lig-
ger begravet på kirkegården, 
også er blevet konfirmeret i 
samme kirke. Sådan har de 
fleste det. En bevidsthed om 
at kirken er der og er med til 
at danne ramme om livets 
store begivenheder. – De 
færreste kan vel forestille 
sig at der ingen kirke er her 
på Helnæs. Kirken skal være 
der når der er brug for den til 
barnedåb, bryllup og begra-
velse og til de begivenheder 
i året, der samler os om det 
fælles. Og den skal være der 
for de, der ønsker eller har 
behov for kirkens fællesskab 
om søndagen til kirkegang. 

Praktiske opgaver

Menighedsrådet ved kirken 
er valgt til at varetage de 
praktiske forhold ved kirkens 
drift. Der skal sørges for 
gode forhold for de ansatte, 
kirkens vedligeholdelse skal 
der være fokus på, kirkegår-
dens indretning og drift er et 
vigtigt område og endelig ta-
ger menighedsrådet initiativ 
til arrangementer for menig-
heden der ligger ud over de 
kirkelige handlinger. Rådet 
har eget budget og får bevil-
linger via Assens Provsti. Vi 

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

Hvorfor har vi et 
menighedsråd?
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fiskeri kunne man foretage 
sig, når havisen kunne bære. 
Så huggede man et hul i isen 
og stangede gennem hullet 
rundt i en cirkel på bunden. 
Begge lidt kedelige former 
for fiskeri for man kunne 
ikke se, hvad der skete på 
bunden. 

Skredning

Så var det mere spændende 
at »skrede«. At skrede vil 
sige, at man i helt stille vejr 
kunne se bunden i en dybde 
af ca. 4 m og i den afstand 
se det liv, der bevægede sig 
dernede, deriblandt ålene. 
(Pælespærringen/broen mel-
lem Helnæs og Illum blev 
opdaget under skredning ). 
Som de gamle fiskere sagde: 
»når hylden er hvid, går ålen 
på skred!« Her gjaldt det om 
at beregne brydningsvink-
len, når stagen var i vandet, 
være hurtig, beregne ålens 
hastighed og have tålmodig-
hed. Men hvor var det spæn-
dende og til tider givtigt, 
navnlig hvis der var optræk 
til tordenvejr (tung luft). Det 
lokkede ålene frem, og nogle 
gange bevægede de sig rime-
ligt langsomt. 

Åleblusning

Det mest spændende og hyg-
gelige forsøg på at stange ål 
var ved at »blusse« (natfi-
skeri). Foran på båden blev 
monteret et stativ hvor blus-

Der var engang, hvor der var 
mange ål i Helnæs bugt, og 
hvor det var hver mands ret at 
forsøge at fange dem 

ERINDRINGER OM  
BARNDOMMEN
Af Ove Jensen  

I dag er åleblusning og åle-
stangning fra havisen for-
budt iflg. vedtægt for fiske-
riet i Helnæsbugten § 9, men 
i mine drengeår var det en 
yndet sport at drage på fjor-
den og forsøge at overliste 
ålen på bunden. Man brugte 
et ålejern (saks/ lyster) mon-
teret på stager af varierende 
længder (5-8 m) og placerede 
båden på de steder hvor man 
pr. erfaring vidste, at der var 
god ålebund, dvs. blød bund 
med masser af vegetation. Så 
gjaldt det om at stange sta-
gen ned i bunden i passende 
tempo, så man kunne følge 
båden, når den drev for vin-
den. Man var næsten aldrig i 
tvivl når der var gevinst, for 
en fanget åls anstrengelser 
for at komme fri forplantede 
sig gennem stagen som ry-
stelser i hånden. Så var det 
om at få stagen op, ind over 
båden og frigøre ålen fra 
jernet. Den samme form for 

selampen (petromaxen) blev 
placeret, og så padlede man 
sig stille frem over de arealer 
på bunden, hvor ålene kunne 
lide at opholde sig. Mange 
gange på ganske lavt vand 
mellem kløver og sten. Der 
var en speciel stemning over 
dette fiskeri. Duften af hyld 
og tjæregarn fra stranden, 
lampens sagte syden, duften 
af fiskernes piberøg og glø-
den fra piberne som anedes 
over lampen og ikke mindst 
de dæmpede udbrud, når 
der var held eller uheld ved 
fiskeriet. 

Havbunden – et panorama

Det var et panorama uden 
lige, som udspillede sig på 
havbunden, hvor lygten ka-
stede sit skær. Et mylder af 
fisk, krabber og andre bund-
dyr som enten blev tiltruk-
ket af lyset eller forsøgte 
at gemme sig. Skrubberne 
gemte sig i sandet, men et 
par øjne viste næsten altid 
hvor de var. Der var lygter 
at se hele fjorden rundt, og 
så pludselig et lille vindpust 
med efterfølgende krusnin-
ger på vandoverfladen vars-
lede, at nu er det forbi for 
denne gang. En svag rødmen 
på himlen mod øst viser, at 
en ny dag er på vej. En op-
levelse rigere som man i dag 
ikke længere har lovlig mu-
lighed for i Helnæsbugten.
 

Åleblusning  
– det nostalgiske fiskeri

Det andet 
kendte 
Helnæs-ur 
på Helnæs
I HP nr. 3 2008 skrev Anders 
og Susanne fra Antikken en 
indsigtsfuld og spændende 
artikel om Helnæs ure, de-
res oprindelse og udvikling. 
I artiklen skrev de bl.a. »På 
nuværende tidspunkt vides 
det, at et ur stadig befinder 
sig her på Helnæs, nemlig 
ur. nr. 104, sign. m. Helnæs 
og år 1837. Det ejes af Pia 
Skøtt, som har fået det af sin 
far, fhv. gårdejer Chr. Han-
sen, Nygård. Dette ur kan 
følges tilbage til Christians 
onkel, Lars Hansen, der var 
skomager på Helnæs og bo-
siddende på Strandbakken, 
der hvor Erik og Moira bor 
i dag«.

pd
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Små historier  
fra ”Kan  
bedsteforældre danse”
Det gode ved bedsteforældre er, at de altid er gift med hinan-
den. (Helene, 7 år)

Bedsteforældre er søde. De plejer altid at give os slik, når vi 
går. (Marie, 7 år)

Min Farmor er så sød. hun går tur med os, og holder os fri-
ske. (Pernille, 8 år)

Bedsteforældre har mere tid til at lege. Det har de voksne 
ikke. (Christoffer, 7 år)

Min mormor er altid sød ved mig. Hun siger: »Vil du gerne 
ud på legepladsen og blive der hele dagen«. (Jannik, 8 år)

Jeg synes, det er sjovt at spille spil med min morfar. For så 
ved jeg, hvordan det er at vinde. (Jimmy, 6 år)

Vinderen på børnesiden for april måned er Mathias Bune

I næste måned besøger vi en børnehave, som hver uge kom-
mer på besøg her på Helnæs. Vi vil fortælle, hvad de laver 
herude.

Jylland – omkring Silkeborg 
og adskillige steder i Sønder-
jylland. På Fyn brugte man 
dansen i Drigstrup og sik-
kert andre steder, og i hvert 
fald her på Helnæs. På Hel-
næs dansede man skjolddans 
til gymnastikopvisninger og 
ligeså ved ringridningsfe-
ster. På Helnæs lokalarkiv 
findes billeder af sådanne 
dansehold, og nogle af skjol-
dene og kårderne er også 
velbevarede. Det ældste bil-
lede er fra 1924 og det sidste 
af de gamle er fra 1953. Da 
blev dansen ledet af forhen-
værende gdr. Lars Ravn (fra 
Inge og Hans Lunds gård). 
I nyere tid har vi gentaget 
nogle af turene i en revy i 
1985. Da fik vi hjælp og in-
struktion af et par 80-årige, 
som havde deltaget i dansen 
i deres unge dage. For at 
denne gamle tradition ikke 
skal helt forsvinde, må tiden 
være inde til at genopfriske 
dansen. Er der nogen på Hel-
næs, der vil være med til at 
gøre de gamle kunsten efter, 
så hører HelnæsPosten (6477 
1376) gerne nærmere.

I Fyens Tidende kunne man i 
1953 læse følgende:  
»Et sælsomt skuespil opførtes 
i aftes i Helnæs, hvor man 
kunne høre vaabengny og vilde 
slag paa skjolde – medens et 
dusin ellers pæne mennesker af 
dette aarhundredes aargange 
hensatte sig selv og tilskuerne 
til gamle dage, d. v. s. til den 
meget gamle folkedans, der 
hedder “skjoldgang.«

GAMMEL DANS
Af Anne Hansen 

Så vidt vides opstod skjold-
dans i årene efter krigen 
1864, hvor Danmark opleve-
de nederlag med tab af Søn-
derjylland. Det var som om 
man oprustede til at møde 
tyskerne på valpladsen end-
nu engang.
Skjolddans er en form for 
folkedans, men også lidt 
en krigsdans, hvor (sværd) 
kårder klinger mod skjold. 
Skjolde dekoreret som Dan-
nebrog. I dansen er indbyg-
get rytmiske sværdslag og 
taktfaste tramp. Skjolddans 
har været kendt flere steder i 

Redaktion: Anne Hansen

BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

Skjolddans eller skjoldgang

Abonnér på 
HELNÆSPOSTEN

300,- kr. pr. år incl. forsendelse

Ring eller mail
til Ulla Dreisler

tlf. 64 77 13 72 · dreisler@mail.dk
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Jagtforeningen
Helnæs Jagtforening afhol-
der strandrensning lørdag 
d. 24. maj kl. 9.00  
Mødested Søgård

Petanque
Sæsonen er startet.
Mød op hver tirsdag kl. 
19.00 på petanquebanen ved 
sportspladsen.
Husk hver første tirsdag 
i måneden indledes med 
grill og så er det kl.18.00 vi 
begynder.

Gudstjenester
4. Maj ingen.
11. Maj kl. 11.00
12. Maj kl. 11.00 Frilufts-
gudstjeneste for de fire 
sogne i Gustavsminde-
skoven, Kærumvej 8.
18. Maj kl. 17.00
25. Maj kl. 11.00

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs!

Jubilæumssmagning:
Det er 25. gang siden den 
første smagning d. 22/2-05.

Denne gang afslutter vi 
sæsonen med en udflugt til 
mikrobryggeriet »Stensbo-
gård« d. 30/5-08. 

Der vil være rundvisning og 
smagning på deres øl med 
efterfølgende spisning, alle 
er velkomne, også damerne

Max antal deltagere 50

Afgang fra Højskolen med 
bus kl. 17 30 (bussen vil 
inden da samle op byen 
rundt og på Strandbakken) 
opsamling efter afgang fra 
skolen langs Helnæs Byvej !

Betaling: Individuelt på 
bryggeriet og til bus på 
hjemvejen

Vigtigt: Tilmelding senest d. 
23/5 til Jørgen 6477 1829 
eller Dan 6477 1501 eller 
darajo@mail.dk 

Besøg evt. www.stensboga-
ard.dk

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

Menighedsrådsmøde 
i borgerhuset onsdag d. 7. 
maj i Borgerhuset kl. 19.30

Loppemarked i arkivet 
Helnæs Byvej 63A
På grund af pladsmangel 
i arkivet og fordi vi gerne 
vil indrette det lille rum til 
et brandsikkert sted for de 
vigtigste arkivalier, sælger 
vi ud af gamle bøger fra 
Helnæs sognebibliotek.

Kom og gør et godt køb! For 
en krone kan der anskaf-
fes et minde fra det gamle 
lokale bibliotek.

Der er landbrugsfaglig 
litteratur, der er historiske 
romaner og mange klassiske 
børnebogsserier.

Vi holder udsalg i åbnings-
tiden lørdag d. 7. juni 2008 
fra klokken 9.30 til 11.30 
eller så længe der er behov 
for det. 

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

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

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 eller mail
til Ulla Dreisler
tlf. 64 77 13 72

dreisler@mail.dk

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

05  Flammen og Citronen 

06  Flammen og Citronen

10  Return To Forever Tribute – feat  

13  Hallam Foe

17  Frokost & Musik med Willow Tree

17  Four Lads

20  The Eye

23  Circles

24  Eivør Pálsdóttir Band

27  There will be blood

30  MNEMIC [udsat til august]
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Lammespegepølser sælges
1/1 pr. styk. 140,-
Helnæs Naturlam
Marianne Terp
Tlf. 6477 1668

Feriehus på Helnæs
Dejligt hus udlejes.
Helnæs Antik
Tlf. 6477 1485

Solarium – så godt som en 
tur til Hawaii
Hvem har ikke brug for 
lidt kulør på kroppen efter 
denne lange fugtige vinter.
Et fuldt funktionsklart sola-
rium kan afhentes – gratis.
Arne D. Rasmussen, Helnæs 
Østergaard
Helnæs Byvej 43, 
Tlf. 6477 1364 

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«

Elradiatorer
Har du det som om du sidder 
på Nordpolen har vi løsnin-
gen.
3 energirigtige elradiatorer 
med termostat kan afhentes-
gratis Helnæshus 
Strandbakken 57,
Tlf. 64771370

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

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

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

Assens 
Vinduespolering

v/Ebbe Vesterdal

Torø Husevej 37, 
5610 Assens

Tlf. 64 71 17 02 
Mobil 40 29 15 71

12 UGER 16 UGER
fra oktober fra januar

HØJSKOLEN
FOR VOKSNE

KUNST
IDRÆT

FILOSOFI
PSYKOLOGI

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

Ring efter skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

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.

50 år på Gudmundsdal 
Niels Ellebæk har været ejer 
af Gudmundsdal  
fra 1958-2008 
Bøgeskovsvej 16. 
Vi ønsker tillykke med 
jubilæet.

80 år
3. Maj fyldte 
Børge Hansen 
Strandbakken 13, 80 år
Vi ønsker tillykke

Konfirmation
Konfirmanden var Klaus 
Bang Bøgeskovsvej 5

Konfirmation
11. Maj konfirmeres 
Josefine Lilly Solvig 
Hansen
Ramsherred 72 Assens /
Ryet 28 Helnæs 
i Gestelev Kirke

Taksigelse
Tak for den store opmærk-
somhed på min 70 år 
fødselsdag d. 15. april. Jeg 
er glad for at så mange har 
tænkt på mig.
Helle Blume Andresen

80 år 
15. Maj fylder 
Christian Hansen 
Stævnevej 24 b, 80 år
Vi ønsker tillykke 
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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

Arne Rasmussen, Østergård 
har leveret historien og  
oplyst, at den blev optrykt 
første gang i Højskole-
foreningens blad i 1890´erne

JAGT HISTORIE
Indtastet af Poul Dreisler 

Ette ret lant fra skøvi ligge 
i´ gåvr, å måi dajr i gåvri tøv 
i´ dav sin bysse på skulrene, 
å sin la é stævler påv bejnene 
å javthunni folt å mæ. Di gik 
så op igennem skøvi å ner 
te stråen å de vå i den ti´ at 
vået vå frossen, men et styk 
ue´ vå en vøv, å dajr låv trej 
vildæér. Måi sejte etter dem 
å skåj, å ha´ ramte dem ålle 
trej, men de vå ette skåt rejti 
te dåj, de ku´ flavre, men ette 
fløje. Ha´ hå´ jo sin laé stæv-
ler påv å våvte ue for å fåv 
dem, å ha´ fik å fat påv dem, 

men der vår så divt, a ha våv-
te sin stævler over, å de biv 
fulle a våi. Da ha´ kom i låi, 
trak ha śin stævler av å hælte 
vået af dem, men så vår der 
kommen trej åvl i stævlerne. 
Ve å ta´ på åvlene vår hans 
finjre bliv´ så slimet, å ha´ 
gik hen å vild visk slimi av 
på i´ blok græs, men der låv 
i levne hare, å den tøv ha´ 
lie om. Ha´ sku´ så ha´ slåv 
hari ijæl å de så u´ te, at der 
låv nåv små stejn i kanti af 
vået, å dem vild´ ha´ så slåv 
hari ijæl påv, men da vår det 
i´ flok a érhøns, der låv, å så 
sløv ha´ trej høns ijæl med 
hari. Ha´ tæn t́e så: Ja, nå 
ka´det gæ ńe gåv an for i dav, 
å ha´ saml t́ alt sit vilt sam-
mel å ha gik op a klinten å 
i´ i skåvi. Da ha´ kom midt 
ind i skøvi, kom rævi reije 
forbi, men måens bysse vår 

ette ladt, for ha hå ette flejr 
havl me sig, men ha´ hå´ et 
søm i sin lom å det kom ha´ 
i byssen i stæet for havl, for 
det vår såén, at ha v́ist nok, 
at hunni vild jave rævi om 
te ham igen. De våri´ heller 
ette rat læé, så kom rævi reije 
å hunni bai etter, men rævi 
reijte så stæ ŕt, at da måi sejte 
lie på høvet af ham, så ramte 
sømet lie i eji påv håli å det 
gik lie igjemmel å ind i et 
traj; der støv rævi tøjre .́ Nå 
våre det kun om å få bælli, 
for kjøet brø´ ha´ sej ette om, 
å så gik ha´ hen å skaår et 
kårs midt i pa én på rævi å 
piske´ påv ham mæ laeståki, 
å så reije ha´ split-stok-nåén 
ind igjemmel skøvi.

Sprogtest:
Hvad fik bonden ud af sin tur 
til stranden den dag? 

von Münchhausen
De fleste kender sikkert den 
tyske Baron von Münchhau-
sen, der levede i 1700-tallet, 
kendt for sine løgnehistorier. 
Men der er sikkert ikke man-
ge, der ved, at han havde en 
fætter på Helnæs, der bo-
ede på en gård i nærheden 
af, hvor Østergård nu ligger. 
Det er ham historien ved si-
den af handler om?
På billedet ses baronen 
fare af sted på en kanon-
kugle. Den brugte han, 
når han havde travlt.

En fynsk historie fra Helnæs  
– og så er det ikke engang løgn!


