
med agrenes neg og de stolte 
trægrupper smiler imod dig så 
blidt at du helt forstår sagnet 
om nattergalens tolv stemmer, 
der kun høres her! Bedst lyder 
historien på det bløde fynske, 
som det tales her:

»Nå soli hon skin dæn tålde 
ma-i, å al tin vå bliv heilt 

om to polske lejesoldaters 
indtrængen i Dreslette kirke 
under en gudstjeneste, hvor 
de røvede og plyndrede me-
nigheden etc. Han afbryder 
sig selv og fortsætter: (citat)

Acton Friis´ historie

»Men glem alt dette og tag 
vejen mod vest hen til det 
skønne Frederiksgave, hvor 
det parklignende landskab 

Vi har tidligere (HP nr 11. 
2008) refereret Acton Friis ś 
dybe indlevelse i landskabet 
på Helnæs, hvor han lægger 
særlig vægt på farver, former 
og bygningsmæssige herlig-
hedsværdier. Inden han kom 
dertil, havde han rundet Dre-
slette Kirke og fortabt sig i 
lokalhistoriske begivenheder 
fra svenskekrigene i 1637, 
specielt en særlig historie 

Det er tiden, at gengive en af 
de oplevelser, Acton Friis har 
berettet om i forbindelse med 
hans besøg på Assens-egnen. 
Historien handler om, hvordan 
man den 12. maj, for en del 
år siden, på en gård på egnen 
gennemførte personalepleje, 
som en firmaskovtur ville 
hedde i dag 

UDFlUgt på Fynsk
Af Poul Dreisler  
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der med et fint ord hedder 
multi-tasking. Altså det at 
kunne være opmærksom på 
flere ting på en gang. Det er 
noget som kvinder efter si-
gende skulle være gode til. 
Det tror jeg er rigtigt. Og jeg 
tror også at konfirmander er 
det. I hvert fald går det over 
min forstand, hvordan I kan 
skrive sms’er med lynets 
hast, samtidig med at I hører 
musik, laver lektier og opda-
terer jeres Face-book profil.
Der er sket meget siden den-
gang H.C Andersen blev 
konfirmeret. I det samfund 
som I vokser op i, i dag er 
der meget mere som kræ-
ver vores opmærksomhed 
og kan aflede vores tanker. 
Som aldrig før bliver vi 
bombarderet med budskaber 

Kære Konfirmander  
Kære Eske og Mark, Ellen 
og Rebekka.
Så er det nu det sker. Det 
som I har glædet jer til og 
forberedt jer på så længe. 
Jeres konfirmationsdag er 
begyndt. Og dermed også 
den første rigtig store fest I 
jeres liv, som i selv er med 
til at invitere til. I dag er I 
centrum for alles opmærk-
somhed fra morgen til aften. 
Og I kan sikkert allerede 
mærke, at det både er dejligt 
og nervepirrende på en gang, 
at være genstand for al den 
opmærksomhed. 
Jeg ved ikke hvad I tænker 
om Gud og konfirmationen. 
Det synes jeg også, at I har 
lov at holde for jer selv. 
Men I kan måske tænke over, 
at dér hvor I sidder lige nu 
har konfirmander siddet i år-
hundreder før jer med nogle 
af de samme følelser og tan-
ker, som I har lige nu.
Og for 190 år siden, en søn-
dag efter påske i året 1819, 
sad en dreng på jeres alder, 
i domkirken inde i Odense. 
Han tænkte på Gud, og på 
sin konfirmation. Men det 
han tænkte mest på var sine 
støvler. For han kom fra en 
fattig familie og det var det 
første par støvler, han ejede. 
Han fortæller: »Støvlerne 
knirkede, og det frydede 
mig i mit inderste, at menig-

Hp udvider territoriet

I sidste nummer af HP 
havde vi en ’kort nyt’ om 
en kunstudstilling på Gl. 
Brydegård. Den historie 
var egentlig et brud på den 
redaktionelle linje, idet vi 
ikke bringer historier, der 
ikke har tilknytning til Hel-
næs eller har forbindelse 
hermed. Det ændrer vi nu 
på. Territoriet udstrækkes 
til at omfatte Agernæs og 
Brydegård incl. Frederiks-
gaveskoven. Dermed er vi 
dækket ind, når vi gengiver 
historien om »Nattergalen 
med de tolv stemmer«. Des-
uden har landområdet altid 
været nært forbundet med 
Helnæs. Et tredje argument 
er, at nogle blander det hele 
sammen alligevel. Som nu i 
Bjarne Reuter’s seneste bog, 
»Den iranske gartner«, hvor 
en politibetjent er på kursus 
på Gl. Avernæs, som forfat-
teren placerer på Helnæs. 
Bogen er en satirisk, letlø-
bende og sine steder morsom 
vrøvlehistorie, velegnet som 
sommerlekture. Bjarne Reu-
ter skriver bl.a. i en dialog 
mellem politidirektøren og 
den politikommissær, der 
efterforsker en drabssag. (ci-
tat): »En lille fugl«, fortsatte 
direktøren, »har fortalt mig, 
at begivenhederne med vore 
rockervenner kan spores til-
bage til Helnæs.« »Til Hel-
næs, chef?« »Akkurat, og på 
Helnæs ligger som bekendt 
en kursusejendom ved navn 
Gl. Avernæs, hvor en herr 
Ulstrup befinder sig…etc.«. 
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Stor konfirmationssøndag 

heden nu kunne høre, at de 
var nye; men min andagt var 
forstyrret, jeg følte det og 
havde tillige en gruelig sam-
vittighedskval over, at min 
tanke var lige så meget hos 
mine støvler som hos den 
gode Gud; jeg bad ham… i 
mit hjerte tilgive mig… – og 
tænkte så igen på mine nye 
støvler«. 
Drengen med de nye støvler, 
hed Hans Christian. Bedre 
kendt som H.C Andersen. 
Der var vel ingen grund til at 
han skulle have dårlig sam-
vittighed over at tænke på 
sine nye støvler og være glad 
for dem. Det har den gode 
Gud sikkert også glædet sig 
over. Og det er nu engang 
sådan at vi mennesker kun 
kan have opmærksomheden 
rettet mod en ting ad gan-
gen. Med mindre vi kan det tlæs mere på side 13

En måned i naturens og landbrugets tegn

I april har der lokalt og på højere plan været meget omtale af natur 
og landbrug. Sidst er regeringens forslag til en plan, der samtæn-
ker landbrug, miljø og natur, ’Grøn Vækst, ‘ blevet fremlagt. Tid-
ligere på måneden var der lokale artikler om Maden og om fred-
ning af Helnæs og om gylletransporter etc. Gudmundsdal er pr. 
1. april overtaget af Staten til jordfordelingsformål med henblik 
på erhvervelse af resten af Maden. Disse enkeltstående forhold 
har det tilfælles, at de hver især og sammen peger på, at vi er i en 
situation, som viser, at landbrugssektoren generelt er i en over-
gangssituation. Miljøministeren kalder nævnte plan (grøn vækst) 
historisk og den mest ambitiøse helhedsplan for dansk natur og 
miljø nogensinde.  Stort set alle, der har kommenteret planen, har 
været kritiske. Lige fra Dansk Naturfredningsforening til Dansk 
Industri. HP bringer en artikel i dette nr., der peger på forhold, 
som på mange måder illustrerer situationen. Artiklen er en beret-
ning om et hold landbrugselever fra Dalum Landbrugsskole, der 
skal lære teambuilding. Det gør de ved at tage til Helnæs. For-
fatteren til artiklen er deres lærer, og han spørger til indledning: 
”Hvorfor gør vi nu det?” Artiklen er svaret, der indledes med: 

»De er alle unge mennesker som er på vej ind i et 
erhverv, der ikke har det bedste ry. De hører at 

landbruget er dem, der sviner miljøet til, som pløjer 
naturen op, som producerer fødevarer med et 

blakket kvalitetsomdømme, som fylder på vejene 
med store farlige maskiner og som ingen rigtig 

kan komme i nærheden af, fordi dørene er lukkede. 
byboerne kører normalt kun forbi og ser virk-

somhederne fra vejen, og på den afstand kan kun 
lugten mærkes – ikke gæstfriheden. så landmænd 
har behov for at tænke på nye måder. Og det skulle 

vi bruge Helnæs til at sætte fokus på.« 

»Landmænd har behov for at tænke på nye måder«. Det er flot, at 
tage det udgangspunkt for en lærer, og det er utroligt ærligt skre-
vet. Det, der kan forurolige er, at man faktisk siger, at man vil lære 
unge, som vil være landmænd, at begå sig i en ’fjendtlig’ verden. 
»Så alle kan være der. Og udnytte hinandens bedste evner på at 
skabe godt liv på landet.« Igen er det flot skrevet og udtryk for 
en moderne tankegang. Men igen må man spørge, om omstæn-
dighederne for at realisere målene, er tilstede? Er det den enkelte 
landmand, der enten selv, eller i samarbejde med en anden, kan 
ændre de grundlæggende forhold? Naturligvis ikke. Selvom en 
uges tid på Helnæs ikke kan rykke meget ved fremtidens måde at 
være landmand på, så kunne det være interessant om næste hold 
elever afprøvede deres færdigheder, ved at de afsluttede opholdet 
med en samtale med lokale om balancen mellem landbrug, natur 
og miljø på en lokalitet som vor.

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

Uddrag af talen  
til årets konfirmander
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lys-grønt, kom vo få-r gæne 
u på trappesteini å røvde på 
kålene å spure dem, om di vi 
ta dæn store aãrbesfjervøvn 
u å la-v dæn åm te sjarebang, 
få så sku vi alle sammen i 
Fræsga-v Skøvi å hoire, om 
nattergali hå fåt si-ne tål 
stemmer, – Heile gåwri ble-
w li mæ de sa-me sat på dån 
æ-nd. Pierne fløi lissem di vå 
towle frå dein si a brygset te 
dån. Vo mo ér håe tra-velt mæ 
å vask bø-ne å gø dem i stå-
n! Dræ-i ræn hunner å sytten 
ga-an øvver gåwret u-en å vi-  
va han løv etter, huni skavte 
sæi, å hæstene begø-n å skrø-
ne lissem di å veste, vad dæ 
sko skej. Dæn eineste, dæ vå 
nøvlunne role, vå den gamle 
røi-der, som sku bliv heime å 
pas heile gåwri….«
Så kører endelig hele læsset, 
og den gamle røgter står og 
ser efter dem og tænker ”på 
dæn gang han sjæl vå åvn å 
gla”. I »Spindehuset« ved 
indkørslen til godset lå der et 
lille hus, hvor man kunne få 
mjød, og her holdt man an og 
stod af.
»Skjøvi vå så kjøn. Pierne gik 
mæ hinån unner  årmi å sang 

murerfirma gunnar Pedersen
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2. påskedags aftensang i 
Helnæs kirke blev en dejlig 
afslutning på helligdagene

AFtEnsAng
Af gerner Bauer 

Allerede uden for kirken kun-
ne man fornemme at noget 
stort var i vente. De involvere-
de i aftensangen gik smånyn-
nende rundt og – kunne man 
fornemme – satte sig op til af-
slutningen på påskens mange 
kirkelige traditioner. Og til-
strømningen var også stor. Fra 
Helnæs naturligvis, men også 
fra Dreslette var mange mødt 
op og stod udenfor og nød det 
dejlige lune påskevejr. Jo, der 
var lagt op til noget specielt. 
Det faste personale var i denne 
anledning udvidet med lokale 
musikalske kræfter – på fløjte 
Elsebeth Holk og i koret Poul 
Dreisler. De mange fremmødte 
indtog deres pladser og præcis 
kl. 17.00, efter det sidste bede-
slag, begyndte aftensangen.

Aftensangen

Den første fællessalme: »Som 

den gyldne sol frembyder« 
gav mulighed for at synge 
med eller nyde det, når ko-
ret og musikken fandt sam-
men i et fornemt vellydende 
samarbejde. Korets medlem-
mer – Lis Nielsen og Pia 
Haahr med herresiden Poul 
Dreisler og Anders Lund-
beck Rasmussen – gav sal-
merne et fyldigt, melodiøst 
indhold, suppleret af Else-
beth Holk på fløjte og Svend 
Erik Hornbak på fagot. Især 
i Bjarne Haahrs:« Tiden er 
et håbets barn” fandt musik, 
kor og tekst hinanden, men 
også i Holger Lissner’s:« Det 
er påske! Alting springer ud 
» var det denne intense ople-
velse, som lykkedes.
Kom ponisten Bjarne Haahr 
har tilknytning til Helnæs. 
Han er Jacob Haahrs far og 
har netop sammen men Ja-
cob Køhn Andersen udgivet 
»Herrens himmel« med 12 
nye salmer – heriblandt »Ti-
den er et håbets barn.« Efter 
en times aftensang kunne vi 
alle tage hjem med en god 
musikalsk oplevelse rigere.

i di brej ga-ng, å kålene låw å 
saw op i vorherres blåw him-
mel eller gik ner te strån ve 
Åw. – I mørkni fek di makorri 
fram, å så spiste de alle sam-
men ve et la-nt skøvbor, å så 
sa di heile tien: »Hys, nå sø-er 
hon«. Men kåli og pien ku ette 
hoire reiti ve bo-ret, å så gik di 
sammen lant in i skovi.
Nå di så kom tebae å sku te å 
heim, vå di så glå; få nå ve-
ste di, a nattergali hå sine tål 
stemmer…«
»Se, det var nu sådan. »

Fra Frederiksgave til Helnæs

Således slutter Acton Friis 
denne historie og han fort-
sætter med at skabe en 
overgang til den måde han 
oplever Helnæs på. Hans 
oplevelse af landskabet ved 
Frederiksgave og det, der 
møder ham ved opkørslen 
til Helnæs, beskrives me-
get dramatisk, men også på 
en meget romantisk og blid 
møde. Læs selv: (citat) 
»Jeg tegnede en lille pige fra 
Assens-egnen. Lidt barnlig 
mut, som man kan være i 
hendes alder – uden at mene 
noget med det; for smile-

sæson med stor spillelyst 
på tirsdagene med mange 
fremmødte og han nævnte, 
at foreningen også i år står 
for petanqueturneringen til 
sommerfesten den 17. august 
på sportspladsen. Der er sta-
bile 33-35 medlemmer og 
med en økonomi som også er 
god, tegner der sig et positivt 
billede af sæson 2009.
Annie Lundhøj, Anders Sø-
rensen og Jens Zimmer var 
alle på valg og blev genvalgt. 
Bestyrelsen har konstitueret 
sig med genvalg på alle plad-
ser. Et forslag om at under-
søge, om der kan opstilles 
en form for toilet og skur i 
forbindelse med banen, blev 
drøftet – gerne i et samar-
bejde med de øvrige brugere 
– idrætsforeningen og bebo-

stort fremmøde til  
generalforsamlingen i  
petanqueklubben med lyst til 
at komme i gang med spillet

pEtAnqUE
Af gerner Bauer 

Det var lige før, der ikke var 
forfriskninger nok til de frem-
mødte på den årlige general-
forsamling i Helnæs Petanque-
klub, så mange var mødt op 
på denne første hverdag efter 
påske. Et godt tegn på, at det 
gode vejr og lysten til at kom-
me i gang med at mødes til det 
enkle sociale spil, er til stede.

generalforsamlingen

De mange fremmødte kunne 
høre formanden Niels El-
lebæk berette, om en sidste 

godt oplæg til petanquesæsonen
spORtEn

Regner Madsen slået af 
rumæner

Sidste år bragte HP en ar-
tikel om Regner Madsen 
og hans deltagelse i Dan-
marksmesterskabet i kar-
toffeldyrkning på friland. 
I sidste uge blev den nye 
danmarksmester kåret og 
Regner måtte denne gang 
se sig slået af en rumænsk 
kvinde fra Otterup. Det blev 
dog til en 4. plads i år mod 
2. pladsen sidste år. Vejret 
har ikke været med de tid-
lige kartoffeldyrkere. Først 
en meget regnfuld februar 
og siden den næsten tropi-
ske varme kombineret med 
kolde nætter. Som det kan 
læses i annoncen andetsteds 
i HP, er Regners nye kartof-
ler til salg ved opgravning 
hos dyrkeren selv. gb

Intens afslutning af påsken 

Helnæspiger i form

Søndag den 3. maj deltog 12 
piger/kvinder fra Helnæs i et 
stort kvindeløb i Odense om-
kring Kongens Have under 
klubnavnet »Helnæs Husmo-
der Forening«. Bag dette vel-
klingende navn gemmer sig 
ikke overraskende løbepiger-
ne, som vi har bragt en artikel 
om før (HP nr.11 2008), men 
også mange nye løbetalenter 
fra Helnæs. For de som færdes 
jævnligt rundt på øen, kan der 
ses løbere såvel om morgenen 
som om aftenen holde sig i 
form. Så vore helnæspiger er 
seje og ihærdige. Skulle der 
være læsere, der vil i gang med 
at løbe, er vi sikre på, at der kan 
hentes gode råd og moralsk op-
bakning fra bl.a. Laila Hansen, 
Hanne Pleschinger eller Ghita 
Dinell.  gb

hullet i hagen flyttede sig 
af lutter imødekommenhed 
helt om til den side, hvor 
jeg sad. Og øjnene lod mig 
tro, at også hun engang vil 
vandre ved siden af en ung 
mand, lytte til nattergalens 
sang og lære af den at tælle 
til tolv – hele registret igen-
nem.
Men skulle du selv komme 
her med din elskede en høst-
aftensstund, når nattergalen 
er stum og alle andre fugle 
også tier, når hun ikke smel-
ter og synker til din barm 
trods synet af skovbrynet ud 
mod de vide enge, hvor kvæ-
get græsser, men ser ud, som 
om hun længes efter en is-
pind – så før hende med dig i 
din Rolls-Royce ind gennem 
skoven og stands ikke før 
under piletræerne ved den 

stille skovmølle, den gamle 
vandmølle lige ved vejen. 
Tag hende, uden at forberede 
hende på, hvilket syn der vil 
møde hende, ud af vognen 
og vis hende dette sted. Og 
hun vil for evigt, evigt! – og 
så videre…
Men kører du videre herfra 
mod syd, så lad hende blive 
stående tilbage, for nu bli ŕ 
det ramme alvor. 
Helnæs er et slag lige i synet 
på den, der netop kommer 
fra denne førnævnte fynske 
herregårdsidyl.« 
Herfra og turen rundt på Hel-
næs med Acton Friis, fortalte 
vi om i november sidste år.

Kilde: Acton Friis: Danmarks 
Store Øer, Bind I, Grafisk For
lag, 3. udg., København 1980

erforeningen.   Jens Zimmer 
koordinerer denne undersø-
gelse. Næste år har forenin-
gen 10 års jubilæum og har 
sikkert »noget i ærmet« til 
den tid.

Hvorfor er petanque så 
populært

Fra starten i 2000, hvor ba-
nen blev indviet af den 100 
årige Karen Hansen og til 
nu, har der hele vejen igen-
nem været en fin og ivrig 
opbakning til klubbens ak-
tiviteter, Et aspekt er spillet, 
et andet er den sociale side 
med at mødes og spille det 
simple, men også taktiske 
spil med andre fra Helnæs.
Reglerne er såre nemme, 
det gælder om at få sine 3 
kugler så tæt på »grisen« 

som muligt. Når der spilles 
på banen på Helnæs, sker 
det i et samarbejde med en 
makker. Det er her taktik-
ken kommer ind. Nogle er 
gode til at »ligge til« grisen 
og andre er gode til at få 
ramt modstandernes kugler 
og skabe plads til den næste 
kugle. På disse medlems-
aftener, opleves der tit ju-
beludbrud og det modsatte 
f.eks. stor ærgrelse over et 
mislykket kast eller at mod-
standeren i et sidste despe-
rat forsøg scorer point. Til 
de, som ikke har forsøgt 
sig, eller oplevet den in-
tense stemning på banen, 
er der stadig plads og med 
et kontingent på 25 kr. om 
året kan alle være med.

Den gamle vandmølle i Frederiksgaveskoven  Foto: hba



6  HELNÆSPOSTEN    maj 2009 maj 2009  HELNÆSPOSTEN 7 

dervejs skal såvel rygeovn 
som fisk overvåges. Det er 
vigtigt at ovnen ikke bliver 
for varm, bliver den det, 
kan fiskene komme til at 
koge og falde ned, fortæller 
Max.  Det færdige resultat 
er 18 flotte gyldne og vel-
smagende sild. Og jeg får 
to med hjem. uhm, hvor de 
smager.

kaldt herude). Per boede i 
80’erne, der hvor Preben og 
Elsebeth bor i dag, fortæller 
Max. Max hænger sildene 
omhyggeligt i ovnen. Han 
har plads til 18 sild i alt. Max 
fyrer op i en kasse i bunden 
af rygeovnen, hvor han har 
placeret savsmuld og træ-
stykker.  Det tager cirka tre 
timer at ryge sildene og un-

skal på denne dag »i tryk-
ken« med HelnæsPosten, så 
Max ordner garnene selv, 
imens Hansine renser fiske-
ne og hænger dem til tørre på 
tøjsnoren. Det er dette flotte 
syn, jeg ser, da jeg kommer 
forbi.
Imens vi venter på at fiskene 
skal blive tørre er der frokost 
(også til journalisten), og se-
nere på dagen disker Hansi-
ne op med kaffe og kage, og 
Max fortæller historier om 
dengang han kom til Hel-
næs, om historier fra krigens 
tid og om de gamles dialek-
ter på Helnæs. Historier der 
ikke er plads til her, men 
som bringes i senere numre 
af HelnæsPosten. 
Da fiskene er tørre, kommer 
de i rygeovnen. Max har en 
rygeovn, som han fortæller 
han har fået af Per Pæde-
gøj (ja, det blev pædagogen 

Hp har besøgt 86-årige Max 
Christensen på Helnæs byvej 
for at høre ham fortælle om 
sine daglige gøremål og 
historier fra Helnæs, om de 
mennesker han har mødt og 
andre snurrigheder

sIlDEFIskERI
Af jakob Haahr 

Den anden april tager Max 
sammen med Erik Morten-
sen ud for at røgte de fint-
maskede sildegarn, der er sat 
ud aftenen forinden ude på 
»skrænten« i Helnæsbugten.  
De fisker efter de vårsild, der 
hvert år i slutningen af marts 
og i begyndelsen af april 
trækker ind i bugten. Max 
røgter garnene imens Erik 
ror den lille træjolle, der er 
bygget på Assens skibsværft 
i 1972. Det bliver til impone-
rende 45 flotte vårsild.  Erik 

til alle tider også er omfattet 
af klimaforandringerne. For-
hold som allerede påvirker 
grønlændernes vil kår posi-
tivt og negativt. Adgangen til 
koncerten åbner kl. 19.15 og 
tilbydes til alle til en pris på 
100 kr., såfremt man er med-
lem af en af de arrangerende 
foreninger, herunder menig-
heden på Helnæs, ellers er 
prisen 150 kr. Det vil være 
en stor fordel at reservere 
billet på forhånd. Se herom 
på Musikforeningens hjem-
meside www.helnaeskultur.
dk eller ring 6477 1313 eller 
2482 2530.

Kunst og Håndværk, Stæv-
nevej 9. Munnie (Marian 
Rune) har ophængt sin Pinse 
/ Forårsudstilling, men der er 
også plads til at der kan op-
stilles plakater og informa-
tionsstandere, der orienterer 
om regeringens kampagne 
»1 ton mindre« (CO2). For-
eningerne vil naturligvis 
bruge anledningen til også 
at profilere sig selv, dog lidt 
afhængig af karakteren.
Energiforeningen vil præ-
sentere sit arbejde og planer 
på udstillingen, der åbner kl. 
15.00. Arrangørerne har fået 
Venstres energipolitiske ord-
fører Lars Chr. Lilleholt til 
at afholde en energipolitisk 
café med debat kl. 16.30. For 
gæster udefra er det naturligt 
at blive til koncerten om af-
tenen. Her tilbyder Helnæs 
Kro sig. Sandwich vil kunne 
købes i galleriet mod forud-
bestilling.  Kl. 19.00 tager 
Musikforeningen over, idet 
der lægges op til kirkekon-
cert med Rasmus Lyberth og 
Chr. Søgård med åbningen 
af musiksæsonen 2009. For 
gæster og tilstedeværende 
vil der blive budt på et glas 
for at markere åbningen af 
sæson 2009. Kl. 20.00 er der 
kirkekoncert, hvor Rasmus 
Lyberth med Chr. Søgård på 
harmonika vil spille og syn-
ge grønlandske sange om-
handlende de livsvilkår, der 

temaet er klimaforandringer 
og CO2-neutralitet. Helnæs 
viser vej med udstilling, 
information og aftenkoncert 
i Helnæs kirke med klimaet 
som under- og overtone. En 
koordineret indsats af fire 
foreninger og generel  
hjælpsomhed gør det muligt 
at gennemføre denne  
markering

sMAg FOR HElnÆs
Af Poul Dreisler 

Udviklingsrådet i Assens 
har i samarbejde med kom-
munen atter skabt mulighed 
for at markere Assens Kom-
mune som et sted »hvor man 
gør hinanden gode«. I døgnet 
op til Pinse, dvs. fredag den 
29. og lørdag den 30. maj, vil 
en række kendte og ukendte 
aktører vise, hvad de kan og 
forsøge at tiltrække publi-
kum fra Assens Kommune 
og gerne også udefra. Såle-
des også på Helnæs.  Fire for-
eninger har slået sig sammen 
om at gennemføre et »Smag 
for Helnæs / Assens« arran-
gement. De fire foreninger 
er: Helnæs Energi- og miljø-
forening, Helnæs Kultur- og 
Musikforening, Menigheds-
rådet på Helnæs og endelig 
har foreningen Norden til-
sluttet sig via Musikforenin-
gen. Temaet er Klimaforan-
dringer og CO2-neutralitet. 
Det er efterhånden blevet et 
tema, der har betydning for 
klodens tilstand på længere 
sigt. Også på Helnæs er det 
blevet til noget, der tager 
form og som dagligt har be-
tydning for de, som tænker i 
baner, der formindsker bru-
gen af fossile brændstoffer 
og erstatter dem med vind og 
luftens og jordens varme. 

programmet fredag  
den 29. maj

De fire foreninger har le-
jet sig ind i Galleri Helnæs 

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

DANSKE SPIL EBBERUPVEJ 75 TLF. 64 74 11 82

Åbningstider:
alle dage kl. 8.00 - 19.00

BAGER: 
alle dage kl. 7.00 - 19.00

POSTBUTIK:
mandag til fredag
kl. 8.00 - 17.00

HÅNDKØBSUDSALG
fra assens apotek

Varetur til Helnæs
HVer fredag

Energi
vind sol
strømmer kraftfuldt til
meld dig nu straks
energiforening

»Denne matrikel
er forpagtet af
Anders lyng«

Kokken på Gl. Brydegaard 
byder på 

månedens menu

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

Søndag lukket

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

Lars Chr. Lilleholt (V)

smag for Assens arrangement  
på Helnæs

Max med røgede sild

45 sild i garnet
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kunne føre til det modsatte 
af frihed – og ofte rådvild-
hed og rodløshed. Det var 
også årsagen til, at Anders 
først blev døbt som 27-årig i 
1996.  I øvrigt samtidig med 
at hans første barn blev døbt. 
Efter et ophold på Askov 
højskole, hvor han mødte sin 
kone Hanne, begyndte han at 
læse medicin i København, 
men vendte tilbage til Aar-
hus efter det, man i dag ville 
kalde et fjumreår, dvs. et år 
hvor man finder ud af, hvad 
det egentlig er, man vil med 
sit liv. Og de blev uddanne-
de, som hhv. socialrådgiver 
og teolog. Og embedet er det 
første efter eksamen og det 
har han været glad for, at han 
fik tilbudt. 

Om et fødselsdagsportræt

– Da jeg spurgte dig, om du 
ville stille op til en fødsels
dagssamtale svarede du – på 
mailen: »HAHA! Så er man 
da blevet gammel og vis og 
kan øse af sin enorme livser
faring«. 
Men er det ikke sådan, at du 
og yngre præster i almin
delighed, ofte står overfor 
mennesker, der er ældre end 
ens egne forældre, og som 
søger råd og vejledning og 
trøst. Kan det ikke være van
skeligt at have den autoritet? 
Og spille den rolle?
Nej, det handler om at være 
tilstede og lytte og søge at få 
etableret et tillidsforhold til 
den, der søger præsten. Jeg 
vil da indrømme, at de før-
ste år kunne det være svært 
at være i den situation, du 
beskriver, men den erfaring, 
det giver at lytte til mange 
mennesker, har givet mig 
en forståelse af, at de men-
neskelige grundvilkår ikke 
er så forskellige, som hver 
enkelt kan tro. Der er tanker 
om at indføre en slags prak-

ste ende af menigheden. Det 
er jo dens kirke, det er ikke 
præstens. 

Om opvækst og valg  
af livsgerning

– Du kom hertil i 2003 og det 
var dit første embede efter 
din teologiske kandidatek
samen samme år. Hvorfor 
valgte du at blive teolog og 
præst? Var det en tilskyndel
se fra dit hjem?
Anders fortæller sin historie, 
som han også fortalte Stifts-
tidende, da han kom hertil i 
2003, at han er et barn af 68 
– generationens opdragelses-
mønster, hvor hans forældre 
studerede i Aarhus (arkitekt 
og pædagog) og dermed også 
var præget af den tids »form-
løshedens tyranni«, som han 
kalder det, savnede vejled-
ning og rammer og normer 
for tilværelsen. Man måtte 
selv finde vej i livet. 68 – ge-
nerationens livsmønster var 
et opgør med enhver autori-
tet og enhver tradition, der 

præsteembedet og bypræ
stens?
Nu er jeg præst i to sogne, 
der ikke er store, derfor er jeg 
også præst for arresten i As-
sens og de indsatte der. For-
skellen mellem de to typer 
embeder knytter sig til såvel 
aldersfordelingen og dermed 
fordelingen af dåb og bisæt-
telser, samt til det faktum, at 
der i byerne typisk er flere 
præster ved samme kirke. 
Det betyder, at på landet 
bliver præsten knyttet mere 
til menigheden og forventes 
også at være mere deltagende 
i f.eks. mindehøjtideligheder 
efter bisættelser. I byen er 
præsterne ofte lidt mere på 
afstand og har heller ikke 
gudstjenester hver søndag, 
og oftere weekenden fri. 
– Oveni kommer så det ar
bejde, man vil kaste sig ud 
for menigheden?
 Ja, men det er frivilligt og 
det afhænger helt af den in-
teresse og de ressourcer, der 
er til rådighed og i den sid-

En samtale om at være  
præst og om forventninger  
til tilværelsen

FØDsElsDAgspORtRÆt
Af Poul Dreisler  

Det har været en travl uge for 
præsten i Dreslette – Helnæs 
sogne. Ugen afsluttes med 
en fødselsdagsreception den 
2. maj i Præstegården i Dre-
slette. Anders fylder 40 den 
4. maj. Det har været et pus-
lespil at finde et tidspunkt 
for en samtale. Der kom nye 
opgaver til. Konfirmation i 
Helnæs Kirke søndag, bisæt-
telser og begravelse tirsdag, 
onsdag og fredag og ind 
imellem konfirmationsfor-
beredelse om torsdagen. 
– Er det ikke meget usæd
vanligt eller hvordan ser en 
normal uge ud for dig? 
Der er ingen normale uger. 
Vi har lige overstået påsken 
og den er lige så besat. Men 
der er da store variationer. 
–Er der forskel på landsby

tik i uddannelsen og det sy-
nes jeg vil være udmærket, 
at nye præster har haft en 
mulighed for at kigge en æl-
dre over skulderen og være 
med, for du har da ret i, at 
det er et stort ansvar at på-
tage sig, ofte at skulle trøste 
og vejlede i spørgsmål, hvor 
det handler om liv og død og 
om at miste. 

Forventninger til livet

– Når du så ikke mener du 
er gammel nok til et fødsels
dagsportræt, så må jeg spør
ge dig om dine forventninger 
til fremtiden?
Der var én, der forleden 
dag sagde til mig, nå, nu 
du bliver fyrre, så kommer 
krisen. Men foreløbigt er 
krisen udeblevet. Mit liv er 
fuldbyrdet. Jeg mangler kun 
at skrive mine erindringer. 
Dermed mener jeg, hvad kan 
jeg ønske mere? En god ud-
dannelse, et embede, en hu-
stru jeg holder af, fire dejlige 
børn og et rart sted at bo og 
virke. Alt hvad der kommer 
ovenpå nu er glasur. Der er 
balance i regnskabet. 
– Du kunne da blive provst.
Her vil jeg citere Søren Kra-
rup, der stillet overfor et lig-
nende spørgsmål, svarede: 
»Man skal være kraftidiot, 
hvis man ønsker at avancere 
fra sognepræst til noget an-
det«. Der sker jo noget nyt 
hver søndag. Jeg er optaget af 
teologien og tilværelsen. Vi 
har en astronomisk høj kir-
kegang her på Helnæs. Når 
vi ser alle de, der kommer 
til alle kirkelige handlinger, 
ser vi et broget fællesskab. 
Evangeliet gælder alle uanset 
stand og øvrige forskellig-
heder. Der er en bevægelse 
i gang fra ministeriet, hvor 
en managementtankegang er 
ved at snige sig ind i forvalt-
ningen af kirken. Nye tan-
ker om kirkens forvaltning 
rummer udtryk som kom-
petenceudvikling, og med-
arbejderudviklingssamtaler 
mellem provst og præst. 
Det er ikke til at holde ud 
at tænke på, når jeg ønsker 
mig mere tid til at studere 

spørgsmål som: Hvorfor er 
vi til? Hvordan skal jeg leve 
mit liv? Og mit forhold til 
næsten? Eller hvordan skal 
jeg forholde mig til døden? 
Det er en del af de spørgsmål 
kristendommen handler om. 
Tilværelsen som en kamp 
mellem godt og ondt, mellem 
liv og død. 

Folkekirken i fremtiden

Til afslutning taler vi om kir-
ken i dag og i fremtiden og 
Anders ser ingen grund til 
at tro andet end at kirken vil 
stå stærkt, også i fremtiden. 
Alle udsagn om svigtende 
tilslutning er blot tilfældige 
svingninger. Kirken skal 
forsat være en statsinstitu-
tion, idet den er med til at 
holde staten på plads. Den 
er ofte et korrektiv til, hvad 
der besluttes og drøftes som 
statsanliggender, derfor er 
den nødvendig at bevare som 
en statskirke. Det er vigtigt 
at definere kirken ind i det 
lokale, derfor er der forskel-
ligheder. Anders er ikke be-
kymret for kirken. Troen og 
budskabet er så godt, at det 
vil blive båret ind i næste ge-
neration. 

tilfreds med tilværelsen

– Du har altså god grund til 
at være tilfreds. 
Ja, min tilfredshed har også 
at gøre med stedet her. Ud-
over hvad jeg allerede har 
nævnt, er jeg meget glad for 
at undervise på højskolen 
og sidde i dens bestyrelse 
og jeg er lige blevet medlem 
i bestyrelsen i Fyns Stifts 
Menighedsforening. Jeg kan 
understrege min glæde og 
tilfredshed med tilværelsen 
ved at citere 2. vers af den 
gamle salme: Lover den herre.

Lov dog den Herre, som al-
ting så herlig regerer,
ham, der som ørnen på vin-
ger dig løfter og bærer,
lader dig få mer, 
end du selv kan forstå,
bedre, end hjertet begærer.

Helnæs Camping
– Fyns naturligste

Helnæs Camping
Strandbakken 21
Helnæs
5631 Ebberup
Tlf. 6477 1339
info@helnaes-camping.dkww

w.
he

ln
ae

s-c
am

pi
ng

.d
k

ÅbningSTidEr 
indtil den 26. juni 
i nærKøb-butikken  
med dagligvarer, 
friskbagt brød og lidt til 
den søde tand.

Hverdage:  
Morgen 8.00 til 10.00
Middag 12.00 til 13.00
Aften 17.00 til 19.00

Weekend samt helligdage: 
Morgen 8.00 til 12.00
Aften 14.30 til 19.00

bestil morgenbrød dagen før, 
så sørger vi for, at det er klar 
til dig, når du kommer!

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

Stort rykind i præstegårdshaven i Dreslette

pastor Anders lundbeck 
Rasmussen fylder 40
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Forårstilbud – Nye kartofler  
Elmebjergvej 18 · Helnæs

Kom selv og grav de nye kartofler op 
– ellers gør jeg det mens du venter

Regner Madsen · Tlf. 2076 7186 · Tlf. 6477 1268

Et møde i forsamlingshuset 
den 23. april om regler  
og zoner for bebyggelse 
og bosætning på Helnæs 
klargjorde, at der er snævre 
grænser for, hvad den enkelte 
borger kan og må

plAnlÆgnIngs-
bEstEMMElsER
Af Poul Dreisler 

I sommeren 2008 spurgte 
Assens Kommune bl.a. bor-
gergruppen og beboerfor-
eningen på Helnæs, om der 
var ønsker til den fysiske 
struktur og til byggeforhold 
i øvrigt. Hertil blev svaret, 
at så længe man ikke vidste 
hvilke regler, der var gælden-
de, var det vanskeligt at til-
kendegive specifikke ønsker. 
Flere borgere havde i forbin-
delse med ansøgninger om at 
bygge på ledige grunde fået 
opfattelsen af, hvor svært 
det var at forstå afslag eller, 
for dens sags skyld, tilsagn. 
Med dette som baggrund for 
mødet, kunne formanden for 
beboerforeningen, Jens Zim-
mer, byde velkommen til 
planlægger Ann-Mett Røns-
holt, Assens Kommunes af-
deling for Miljø, Teknik og 
Plan, der ville føre de mange 
fremmødte gennem junglen 
af regler.  

Flot illustreret foredrag

Ann-Mett afslørede ved sin 
indledning, at det var første 
gang hun besøgte Helnæs. 
Alene den omstændighed 
gjorde, at hun kun kunne 
forholde sig til kort og do-
kumenter, når hun skulle 
forklare, hvorledes reglerne 
er gældende på Helnæs. Hun 
gjorde det flot og havde et så-

Atter tyveri på Helnæs

Netop som der var ved at falde 
ro over halvøen igen efter tyve-
rier fra private boliger i januar, 
har der igen været ubudne gæ-
ster. I nattens mulm og mørke 
har de hjemsøgt Højskolen. 
Ikke mindre end 10 PH-lamper 
er brutalt skåret ned fra lof-
terne i opholdsstuerne udenfor 
køkken og foredragssal. Det 
ser grotesk ud med disse ti ned-
hængende ledninger. End ikke 
en pengekasse med kontanter 
havde tyvenes interesse. Det 
er kun disse nemt omsættelige 
varer til en værdi på 25-30.000 
kr, der har haft interesse. Ty-
vene har kunnet gå direkte ind, 
idet ikke alle døre er låsede i 
det samlede skolekompleks, 
idet alle skal kunne færdes frit 
mellem bygningerne. De fleste 
elever bor i værelsestilbygnin-
gen og enkelte direkte ovenpå 
hovedbygningen. En af disse 
mener at have hørt skridt i gru-
set på gårdpladsen ved 03.00 
tiden, men ikke hæftet sig ved 
det. Forstanderen udtaler, at 
han ikke vil anskaffe den type 
udstyr igen, idet det så blot kan 
betyde, at der atter stjæles. Det 
er klart, at der hurtigt dannes 
meninger og antagelser om, 
hvem og hvordan sådan noget 
kommer i svang. Hvem ved 
hvilke lamper Højskolen har 
hængende? Er det tidligere be-
søgende? Er det tilfældigt for-
bipasserende? Hvordan får ty-
vene dem transporteret ud og 
væk? Den fred og ro og ingen 
fare – mentalitet, der hidtil har 
hersket er tilsyneladende ikke 
længere en del af den fredelige 
tilværelse på Helnæs. Skal vi 
for alvor til at tale om en nat-
tevægter ved Langøre? Noget 
kunne se sådan ud. 

pd

Helnæs mod Helnæs

Sæsonstarten den 30. april 
kun ne ikke være mere spæn-
dende for Helnæs 2 old-boys 
fodboldhold end i år. Der var 
lagt op til et brag af en kamp 
mellem 2 hold, der kender 
hinanden rigtigt godt.
Helnæs 1 mod Helnæs 2 på 
en solbeskinnet, men lidt 
ujævn bane. Godt tempo og 
fin boldbehandling skabte 
fra start mange målchancer. 
Helnæs 1 (de gamle) formåe-
de at score næsten inden Hel-
næs 2 havde fundet ind i ryt-
men. Og kort tid efter endnu 
en scoring af samme spiller. 
John James var på trods af en 
mindre skade helt på toppen. 
Og i slutningen af kampen, 
da trætheden meldte sig, blev 
opdækningen slækket lidt og 
så kunne først John James 
(sikke en kamp) og sidst 
Svend Fårvang med et perle-
mål sikre sejren til de gamle. 
At Jacob Haahr kunne pynte 
lidt på resultatet ved at score 
på straffespark, kunne ikke 
tage glæden fra de sejrende. 
Resultatet 4–2 til de gamle 
var vist retfærdigt nok. De 
helt store syndere, var dog 
Mogens Rasmussen og Karl 
Aage Larsen fra de gamle 
med afbrændere på over-
liggeren på 100% chancer. 
Hvem der har håneretten de 
næste måneder er derfor lidt 
uvist. 3. halveg blev derefter 
fejret sammen på bedste hel-
næsvis med tarteletter i an-
ledning af Hans Peters runde 
fødselsdag.

gb

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

ASSENS

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

Helnæsvej 9 · 5631 Ebberup · Tlf. 63 73 73 73 · www.gl-avernaes.dk

Hvad vi må og især ikke må
kaldt power-point show til at 
illustrere reglernes betydning 
på de enkelte lokaliteter på 
Helnæs. Efterhånden som det 
skred frem, kunne man få den 
opfattelse, at alt er forbudt, 
men der viste sig i mange til-
fælde at være muligheder ved 
konkrete vurderinger. 

Overblik

Der opereres med tre zoner på 
Helnæs. en kystnærhedszone, 
som dækker hele halvøen, 
en landzone og en sommer-
huszone. Næste niveau er de 
kommuneplanlagte områder. 
Det er Friluftsgården / Møl-
len, Sommerhusområdet, Hel-
næs By, Campingpladsen og 
Strandbakken. Disse områder 
er planlagte af Assens Kom-
mune. Resten af Helnæs hører 
under den generelle lovgiv-
ning for landzoner. En række 
beskyttelseslinjer bestemmer 
hvor indenfor der må bygges. 
Det er strandbeskyttelseslinje, 
kirkebyggelinje og kirkebe-
skyttelsesområde, Skovbyg-
gelinje (alle steder gælder en 
300 m grænse) og øvrige be-
skyttelsesinteresser. Her næv-
nes ni specifikke interesser, 
som f.eks. fortidsminder, Na-
tura 2000, skovrejsning etc. 
Her henvises til www.miljoe-
portal.dk/ for et godt overblik. 

Diger 

Der er i øvrigt strenge regler 
for at bevare diger og hoved-
regelen er, at det ikke er til-
ladt til at nedlægge eller gen-
nembryde et dige. Men som i 
de fleste andre tilfælde er der 
også her muligheder for at få 
dispensation.

Hvad man må og ikke må?

Det vil føre for vidt, at kom-

me ind på alle de detailbe-
stemmelser, der er gældende 
for reglerne om beboelses-
huse, idet det er afhængigt af 
om de ligger i den ene eller 
anden zone og er underkastet 
den ene eller anden bestem-
melse. Ann-Mett fik med 
sine 36 plancher klargjort 
det nyttige i at kende disse 
bestemmelser eller spørge 
sig for inden man går i gang 
med noget.  Bl.a. er det 
vanskeligt at udstykke nye 
grunde. Der er muligheder 
for huludfyldelse, dvs. ny-
byggeri på steder, hvor der er 
et hul i husrækken, men også 
det kan være belagt med 
hindringer. Bl.a. hvor udsigt 
og lign. hindres for andre. 
Derimod ser det ud til, at det 
er relativt nemt at udnytte 
nedlagte eller ubrugte land-
brugsbygninger til såvel er-
hverv som til boliger. Det er 
også muligt at bygge til, idet 
man kan bygge op til 250 m2 

blot må grunden ikke være 
udnyttet mere end 25%. Det 
er ikke umuligt at nedlægge 
en helårsbolig, men tem-
melig besværligt at genop-
rette den, idet det så kræver 
tilladelse og nogle særlige 
bygningsmæssige krav, så 
her kan være en fælde, man 
skal tænke over. Dette gæl-
der dog kun i landzoneområ-
der. De områder, hvor der er 
kommuneplaner er det som 
regel vanskeligt at måtte 
nedlægge helårsboliger. Man 
kan her godt opføre helårs-
boliger, såfremt grundene 
er mere end 700 m2 og man 
tilpasser sig stedet byggestil. 
Hvis man ønsker at udvide 
sit grundareal, er dette næ-
sten umuligt, idet det kræver 
ophævelse af landbrugsplig-

ten, hvilket er så godt som 
umuligt! 

service og sagsbehandling

En række øvrige emner blev 
berørt og der blev givet et 
klart indtryk af, at der er 
meget bestemte forhold, der 
skal tages i betragtning ved 
enhver ændring af ens bo-
lig- eller byggeforhold. Efter 
en livlig spørgerunde, hvor 
man også blev opfordret til 
at give sin mening tilkende 
i forbindelse med kommu-
neplanrevisionen, som kø-
rer nu. Dette kan kun gøres 
gennem Assens Kommunes 
hjemmeside www.assens.dk. 
Der blev også givet udtryk 
for, at hvis der var massive 
ønsker om ændringer, ville 
det blive set på med velvilje, 
i det omfang en f.eks. for-
nyet kommuneplanbestem-
melse ønskedes af beboerne. 
For at undgå at mødet kunne 
ende ud i en konkret sagsbe-
handling af enkelte tilfælde, 
tilbød Ann-Mett, at man 
kunne kontakte hende efter-
følgende på tlf. 6474 7230 el-
ler mail: annro@assens.dk. 
En god afslutning på et me-
get informativt og et positivt 
og velorganiseret møde.

spORtEn kORt nyt

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk



12  HELNÆSPOSTEN    maj 2009 maj 2009  HELNÆSPOSTEN 13 

til. Og derfor er det som det 
skal være, at I er lige præcis 
dem I er. At Eske er Eske. 
Og Mark er Mark. Og Ellen 
er Ellen. Og Rebekka er Re
bekka. Og fordi I har det at 
holde jer til kan I også godt 
tillade jer at vakle og fejle 
indimellem uden at det væl
ter jer helt omkuld.

skabt os, og at han vil os det 
godt, og ser på os på med glæ-
de, sådan som det blev sagt til 
os den dag vi blev døbt.
For evangeliet er budskabet 
om at I allerede har Guds 
opmærksomhed og ikke 
først skal gøre jer fortjent til 
den. Budskabet om at Gud 
har villet, at I skulle være 

er kirkens opgave at gøre 
opmærksom på en anden. På 
medmennesket og på Gud. 
Og her i `det underligste 
hus̀ ; `uberørt af byens travl-
hed ,̀ som vi lige har sunget 
i en af de salmer I har valgt 
til jeres konfirmation, lyder 
trosbekendelse, fadervor, og 
evangelium som for 2000 år 
siden. Og der er blevet holdt 
dåb og nadver ligeså længe.
Det vidner om, at Kirkens 
budskab; evangeliet ikke står 
og falder med vores evne til 
at gøre opmærksom på det. 
Og derfor gør et øjebliks 
uopmærksomhed heller ikke 
så meget.
Evangeliet siger heller ikke, 
at vi skal være opmærksom-
me på Gud. Det siger faktisk 
det omvendte; at Gud er op-
mærksom på os. At han har 

og informationer hele tiden.  
Virksomheder og butikker, 
partier og foreninger, orga-
nisationer og medier kæmper 
om vores opmærksomhed. 
Den er ligefrem penge værd. 
Men det er ikke alt, som er 
lige vigtigt eller lige godt at 
bruge sin tid på. Og I bliver 
nødt til at lære at sortere i 
det. Og tage det I kan bruge. 
Det er nemlig ikke altid for 
jeres skyld at de prøver at 
fange jeres opmærksomhed. 
Men for deres egen. 
Der er også dem der mener, 
at kirken må følge med ti-
den og gøre mere opmærk-
som på sig selv. Især overfor 
unge mennesker som jer. 
Det er jeg nu ikke sikker på 
er rigtigt. For det er faktisk 
ikke kirkens opgave at gøre 
opmærksom på sig selv. Det 

9 forskellige ruter rundt på 
hele Helnæs. Alle ruter invol-
verede en ’levende Helnæs 
post’ som tjekkede en mate-
matikopgave, de alle havde 
fået. Her vil vi gerne sige tak 
til alle Jer, der stod post. Det 
var jer på Nygård, Søgård, 
Rørmosegård, Abkjeldgård, 
Bøgeskovvej 2, Lindegård, 
Kildegård, Gården overfor 
Helnæs Kro og Christines-
minde. Det var super, og alle 
grupper meldte begejstret til-
bage, at de havde mødt både 
engagerede, men også gæst-
frie poster, nogle steder med 
en lille ’forfriskning’. Tak.

gastronomisk teambuilding

Efter turen rundt på Helnæs 
samledes de enkelte grupper 
på møllen og havde her, hvad 
vi kalder gastronomisk team-
building, hvor de skulle lave 
jordstegt lammekød og ind-
bagt bålkylling. Jakob Ha-
ahr som tilså os på møllen, 
blev vist lidt paf, da han så 
ni store bål blusse i møllens 
baghave. Men maden blev 
fantastisk og græsplænen 
blev også sig selv den næste 
dag. Selv om det var under 
sammenklemte forhold, at vi 
sad 60 mand i møllens ’rid-
dersal’ så var det ideelle for-
hold for vores proces. Tak til 
Jer på møllen.

Røvere og soldater

I nattens mulm og mørke 
legede vi krig i skoven bag 
Peters Hansens Søgård. Det 
var for at træne samarbejde 
og strategi under pressede 
og anstrengende forhold. Vi 
startede i Peters nye stald, 
som var vante rammer for de 
unge landmænd. Her blev de 
inddelt i 3 hære, hvorefter de 
ellers gik løs på hinanden i 
skoven. I må undskylde hvis 
vi holdt nogle vågne ud over 
almindelig sengetid. Men stort 
Tak til Peter for at lægge stald 
og skov til, sammen med Erik 
på Christinesminde og Torben 
på TH Agro. Det er ikke første 
gang, vi har udnyttet de mu-
ligheder, Helnæs byder på. Og 
det bliver forhåbentlig heller 
ikke sidste gang. 

af 6 eller 9 personer afhæn-
gig af opgaverne. Den stør-
relse grupper kræver dels 
ledelse og dels samarbejds-
evner, ellers går det op i hat 
og briller. Forskellighed skal 
rummes og udnyttes. Vi er 
alle gode, bare ikke til det 
samme. Vi arbejdede også 
med kommunikation mellem 
deltagerne, ud fra noget, der 
kaldes værdsættende samta-
le. Dvs. vi sætter fokus på det 
at anerkende hinanden. At se 
på muligheder og drømme i 
stedet for mangler og proble-
mer. Når vi gør det, fremmes 
kreativitet og nye måder at 
tænke på. Bl.a. gav vi dem 
opgaven at finde ud af, hvad 
de ville stille op med ejen-
dommen Lindhovedgård, der 
ligger til salg ude ved fyret, 
hvis de skulle overtage den. 
Og der kom masser af ideer 
bl.a. hospice, børnenatur-
park med rideheste, kitesur-
fing center, børnehjem for 
unge med specielle behov, 
biologi-lejrskole hvor børn 
kunne få lært biologi i natur-
nær praksis, golfbane, gour-
metrestaurant med ’danske 
køkkenspecialiteter’ og CO2 
neutral mælkeproduktion i 
lukkede stalde hvor køernes 
bøvser (metan) ikke lukkes 
ud, men bruges til energipro-
duktion. Vær så god. Ideerne 
er til fri afbenyttelse.

Færdigheder i flok

Så kastede vi dem ud i situa-
tioner, hvor de skulle lære 
nye færdigheder i flok. Det 
gjorde vi på højskolen, hvor 
vi havde hyret verdensme-
steren i linedanse til et par 
lektioner. Og alle fik oplevel-
sen af at være ude over egne 
evner, som Bambi på isen. 
Men også oplevelsen af, at 
hvis de kæmpede videre og 
svedte i flok, så fik de lige 
pludselig styr på noget der 
ellers var ustyrligt. Deres 
egne lemmer. Tak til høj-
skolen og Kamma, for nok 
engang at lægge rammer til 
os. Men også den gruppeba-
serede orienteringsevne blev 
udfordret i et orienteringsløb 
hvor vi havde 9 grupper på 

blakket kvalitetsomdømme, 
som fylder på vejene med 
store farlige maskiner og 
som ingen rigtig kan komme 
i nærheden af, fordi dørene 
er lukkede. Byboerne kø-
rer normalt kun forbi og ser 
virksomhederne fra vejen, 
og på den afstand kan kun 
lugten mærkes – ikke gæst-
friheden. Så landmænd har 
behov for at tænke på nye 
måder. Og det skulle vi bru-
ge Helnæs til at sætte fokus 
på. Vi boede to dage på ’møl-
len’, og trænede her de unge 
landmænds kreativitet, sam-
arbejde og ledelse. Målet er 
at skabe gode og spændende 
arbejdspladser på landet. Og 
det kræver at landbrug kan 
samarbejde med hinanden, 
naboerne og lokalsamfun-
det. Så alle kan være der. Og 
udnytte hinandens bedste 
evner på at skabe godt liv på 
landet.

Hvad lavede vi?

De unge arbejdede i grupper 

thyge Mortensen sender 
denne beretning om, hvad 54 
studerende fra Dalum  
landbrugsskole fik ud af 
nogle dages besøg på Helnæs. 
Med tak for hjælp  
og gæstfrihed.

lAnDMAnDsUDDAnnElsE
Af Thyge Mortensen 

3-2-1 Yes – vi kan! Sådan lød 
det i kor, da 54 unge land-
mandsstuderende fra Da lum 
Landbrugsskole drønede rundt 
på Helnæs i starten af februar 
for at lære sig selv og hinan-
den bedre at kende. Men de fik 
også lært Jeres ø og mange af 
Jer at kende. Rigtig mange tak 
for gæstfriheden! 

Men hvorfor gør vi nu det? 

De er alle unge mennesker 
som er på vej ind i et erhverv, 
der ikke har det bedste ry. 
De hører at landbruget er 
dem, der sviner miljøet til, 
som pløjer naturen op, som 
producerer fødevarer med et 

redaktion: anne Hansen

BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310
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sønderby 
smede- og VVs

v/karsten Andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

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

De fire konfirmander og pastor Anders L. Rasmussen

Fortsat fra side 3

Gastronomisk teambuilding  
incl. indbagt bålkylling og jordstegt lammekød

teambuilding på 
Helnæs
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Skov på Helnæs købes
Henvendelse til  
Regner Madsen
Tlf. 2076 7186 
eller 6477 1268

Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret 
fra fryser.
Lammespegepølser  
sælges hele og halve.
Lammeskind – på bestilling.
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668
Marianne og Jørgen Therp

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. Pris 
500,00 for en weekend. 
Tlf. 6477 1410 
Henning Storm 

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

Gamle dannebrogsdøre m. 
karm billigt til salg 
Niels Ellebæk.
Henv. Tlf.  64 77 13 07/ 
40 38 30 45.

Flipperjolle med rigning
sælges for kr. 1500,-
har et lille hul i bunden, 
men er ellers i fin stand.
Tlf. 6477 1370/4016 2815

FOREnIngER kØb Og sAlg
Rubrikker sendes til Gerner Bauer 
bauerbo@os.dk · tlf. 39 76 65 76

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2018 5346

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

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

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

DEt skER I MAj 2009 Rubrikker sendes til Gerner Bauer 
bauerbo@os.dk · tlf. 39 76 65 76

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

pERsOnlIgE

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

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

Army-VArer

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

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

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.

læs mere på tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

02 PETER SOMMER

02 10-ÅRS DAGEN: VØLVENS  
 FORBANDELSE

05  DOUBT

06  MAD & FILM

09  BAAL

12  SLUMDOG MILLIONAIRE

19  FRI OS FRA DET ONDE

23  FLAMENCO PASSION

29  HARPCORE

Gudstjenester
10. maj kl. 11.00 (Kaffe)
17. maj kl. 9.30
21. maj Ingen
24. maj kl. 9.00
31. maj kl. 11.00
1.juni kl. 11.00 Friluftsguds-
tjeneste i haven ved Flens-
tofte (Øl og pølser)

Strandrensning
Helnæs Jagtforening afhol-
der strandrensning lørdag 
den 23. maj kl. 9.00. Møde-
sted Søgård.
Helnæs Jagtforening

Menighedsrådsmøde
Der afholdes menigheds-
rådsmøde onsdag den 10. 
juni i Borgerhuset.

Petanque
Sæsonen er begyndt. Der 
spilles hver tirsdag kl. 19.00. 
Den første tirsdag i måneden 
startes som sædvanligt kl. 
18.00 hvor grillen er klar.

Ølsmagning for kneitene
Der arrangeres udflugt til 
Gundestrup Mejeri og bryg-
hus fredag den 12. juni. Nær-
mere detaljer i juni numme-
ret af HelnæsPosten og pr. 
mail. Jørgen og Dan

Helnæs 
Lokalhistoriske arkiv
Husk at der som sædvanligt 
er åbent den første lørdag 
hver måned mellem kl. 9.30 
og kl. 11.30

Fællesspisning
Næste arrangement til ef-
teråret – september/oktober. 
Indbydelse i HelnæsPosten 
til den tid.

Forsamlingshuset
Resterende arrangementer i 
2009 
11. juli fugleskydning
11. september høstfest
3. november generalforsam-
ling
19. december juletræsfest
Bestyrelsen

Smag for Assens
Fredag 29. maj.
Tema: Klimaforandringer og 
CO2-balance. 
Program: 
Galleri Helnæs Kunst og 
Håndværk, Stævnevej 9, 
Kl. 15.00. Udstilling åbner, 
Kl. 16.30 Politisk café med 
Lars Chr. Lilleholt (V), 
Kl. 19.00 Åbning af musik-
sæson m/ aftenens solister, 
kl. 20.00 Helnæs Kirke. Kon-
cert med Rasmus Lyberth 
og Chr. Søgård. (Billetpris 
100 kr. / 150 kr.). Beskri-
velse og detaljeret program, 
se www.helnaesposten.dk 
og www.helnaeskultur.dk 
Se artiklen inde på side 6. 

Nationalpark Sydfyn  
– ide’vognen på Helnæs
Onsdag den 20.maj mellem 
kl. 14 og 17 er ide’vognen fra 
Nationalparkundersøgelsen på 
Helnæs, Brugsens P-plads ved 
Stævnevej. Kl. 14. byder borg-
mester Finn Brunse ide’vognen 
velkommen til Assens kom-
mune. Alle er velkomne til en 
forfriskning når borgmeste-
ren har talt. Ide’vognen er ud-
over borgmesteren bemandet 
med naturmedarbejder Kim 
Walsted Knudsen fra Assens 
Kommune, Peter Blanner fra 
nationalparkundersøgelsen og 
forstfuldmægtig Mogens Krog 
fra Skov- og naturstyrelsen, 
Fyn. Har du forslag, spørgsmål 
eller en god ide til nationalpar-
ken så mød op. Læs mere på 
www.nationalparksydfyn.dk

Konfirmation
Tusind tak for al den søde op-
mærksomhed ved min konfir-
mation. Det var en dejlig dag. 
Ellen Naundrup, Fyret

80 år
Hjertelig tak for den over-
vældende opmærksomhed ved 
min 80 års fødselsdag. Det 
blev en uforglemmelig dag.
Kærlig hilsen Kristian Lar-
sen

60 år Solvejg Refslund fyl-
der 60, 1. juni. Fødselsdags-
portræt i juni-nummeret af 
HP.

Tak
HJERTELIG TAK for al 
støtte, besøg, blomster og 
hjælp i øvrigt til min mor 
Hanne Jensen samt til mig 
og min familie, under min 
mors sygdomsforløb.
Ligeledes tak til alle dem 
som mødte til bisættelsen 
samt sendte blomster og 
kranse.
Lenette Meilby Madsen

Tak
Tak til alle for den overvæl-
dende deltagelse ved Han-
nes bisættelse den 29. april 
2009.
Dan, Jimmy og Kenn

Nekrolog om 
Ole Christensen
En god ven er død – alt for 
tidligt. Han blev 61 år. Ole 
var mere følsom, end han 
gav udtryk for. Det tog hårdt 
på ham, at de måtte gå fra 
Lindhovedgård og flytte ind 
til Helnæs By, hvor Ole fort-

satte som selvstændig murer. 
Han var en ihærdig mand. 
Ole var også meget hjælp-
som, man gik aldrig forgæ-
ves til ham. Han var meget 
vidende. Det var dejligt at 
diskutere med ham, især om 
politik. Han havde sine egne 
meninger, og vi kunne ofte 
være uenige, men vi var lige 
gode venner bagefter. I de 
senere år gik det meget til-
bage for Ole. Kræfterne slog 
ikke til og som vi alle ved, 
var Ole ikke god ved sig selv. 
Han var glad, da huset blev 
solgt og han og Merri kunne 
flytte i lejet bolig i Tomme-
rup. Alligevel havde han et 
ønske om, at flytte tilbage til 
Helnæs. Han sov stille ind på 
Odense Sygehus 26. april. Vi 
vil savne Ole. Vi havde man-
ge gode oplevelser sammen 
med ham. 

Æret være Oles minde.
Kristian og Annelise

Nekrolog 
Men størst er kærligheden…
På Hannes kiste lå et stof 
billede med et varmt rødt, 
næsten bankende hjerte, et 
billede, som Hanne havde 
syet kort tid efter, at hun og 
Dan med børnene Jimmy 
og Kenn var flyttet ind i 
huset på hjørnet af Stævne-
vej – på Helnæs, det sted, 
hvor de følte sig hjemme. I 
1976. Hermed var Hannes 
meget omskiftelige liv slut. 
Og her endte hun også sine 
dage. Et splitsekund – og 
Hanne var væk. Rask følte 
hun sig ellers, men al den 
megen sygdom, der havde 
forfulgt hende, efter at hun 
gik på efterløn som 60-årig, 
var nok en del af forklarin-
gen på den bratte livsafslut-
ning.  Hendes korte 6-årige 
otium, som hun efter et ar-
bejdsomt, engageret liv som 
pædagog – bl.a. i Børnehuset 
i Ebberup – havde glædet 

sig til, blev i stedet fyldt af 
sygdom. Alligevel magtede 
hun fortsat at skabe stofbil-
leder, der i farverigdom og 
fantasi nok kunne betage. 
Vi så dem efter bisættelsen i 
Forsamlingshuset – for Dan 
en måde at udtrykke sin kær-
lighed til Hanne, sin omsorg 
for hende, den omsorg, som 
han så gerne ville have vist 
hende ved at være til stede, 
da hun døde. 
Men kærligheden søger ikke 
sit eget. Hanne ønskede, at 
Dan skulle være aktiv i det 
omgivende samfund, mens 
Dan ønskede at være hos 
hende. Men Hanne satte 
sin vilje igennem, for hun 
var gjort af nok så stærk en 
karakter. Meget tidligt i sit 
liv – som 6-årig – mistede 
Hanne sin mor – en kendt 
solodanserinde. Faderen, der 
var kunstner, flyttede til 
Frankrig. Hanne voksede op 
hos familie og kom – som 
sin mor – på Balletskolen – 
en lille, smuk pige med sorte 
slangekrøller. (Hun kan fak-
tisk ses optræde som ballet-
barn i en Far til Fire-film). 
På et billede, som sønnen 
Jimmy har malet af sin mor, 
ser man en mørk skønhed 
med næsten sigøjneragtige 
træk … og jo, ganske rigtigt. 
Hannes farmor var sigøjner. 
Hanne er så at sige født med 
et ben i hver sin lejr… med 
mulighed for at vælge en til-
værelse på de bonede gulve 
eller en tilværelse bygget op 
omkring de værdier, som 
Hanne anså for at være cen-
trale. Som 18-årig fraskrev 
hun sig rent faktisk en stor 
arv fra sin mor. Ikke penge, 
men det varmt bankende 
hjerte, skulle styre hendes 
liv!  

Æret være Hanne Dannié 
Ravn Jonsens minde. 

Jette Arp



udstillet i Danmark i store 
gallerier. Det er lykkedes 
Peer Lyder Dahle at få denne 
kapacitet til også at udstille 
på Helnæs. Peer har visioner 
om at gøre præstegården til 
et vindue mod nordisk kunst 
og kultur, herunder også mu-
sik. Udstillingen med Kjell 
Nupen er åben for publikum 
torsdag til søndag kl. 12-16 
frem til den 15. juni. pd/gb

vor kok i passende ægsi-
stentiel sindsstemning.
for den rette vil det være 
muligt at gå i barndom og 
have det som blommen i 
et æg, men vi stiller krav 
om at du kommer ud af 
fjerene og indkalder til 
morgensamling med et 
entydigt kykliky senest kl. 
5.30. til gengæld er der rig 
mulighed for at gå i seng 
med hønsene. du kan på-
regne at blive den ene 
hane i kurven, dog må en 
del modelarbejde forven-
tes i sommerperioden.

Henny S. Øgaard

Hanegal

til en chik hønsegård 
i midtbyen søges kok 
med mod på pikant leg 
med fjer sammen med 
en flok velvoksne putte-
høns, der fortsat ønsker 
at starte dagen med en 
tur under den varme hane. 
Vi har hanengalemig en 
høne at plukke med vor 
nuværende kok, der hæn-
ger ganske voldsomt med 
fjerene og ydermere er 
blevet så selvglad, at han 
havde været bedre tjent 
med at være endt som 
spejlæg. selv ikke viagra-
beriget korn kan bringe 

www.fioniabank.dk

Sagens kerne!

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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Lørdag den 2. maj åbnede 
Peer Lyder Dahle galleriet i 
Præstegården .
Med en storslået udstilling 
og taler af den norske ambas-
sadør Jørg Willy Bronebakk 
og borgmester Finn Brunse, 
Assens. Udstillingen omfat-
ter malerier, grafik og glas-
kunst af den internationalt 
kendte norske kunstner Kjell 
Nupen, som tidligere har 

Køb og salg 

Borgmester, ambassadør, kunstner, galleriejer 
og kulturudvalgsformand til åbning.  Foto: gb

nordisk kunst i Helnæs gl. 
præstegaard


