
hvor de startede. Christina er 
uddannet folkeskolelærer og 
arbejdede som sådan i to år, 
indtil hun erkendte, ”at hun 
ikke ville bruge sit liv på at 
opdrage folks børn”. Hen-
des linjefag i biologi gjorde 
det naturligt at søge ind på 
naturlinien på jordbrugstek-
nologuddannelsen på Land-
brugsskolen og hun glæde-
de sig til at være med til at 

Valdemar var blevet strej-
keramt, og det var ikke et 
dårligt bytte at komme med 
far på tur. Det viste sig, at det 
sagtens kan lade sig gøre at 
bevæge sig rundt på Maden 
med en moderne klapvogn – 
selv i dårligt vejr. 

Studerende i sporskifte

Ved den senere samtale i lu-
nere omgivelser viser det sig, 
at alle tre er i gang med en 
anden uddannelse end der, 

Vi havde aftalt at mødes en 
tirsdag formiddag ved P-
pladsen på Helnæs Made. 
Det var en trist, kold og regn-
fuld formiddag med blytun-
ge skyer – ikke et vejr til at 
skulle opsøge denne sjældne 
og godt skjulte plante, Myg-
blomsten. Og ikke i en sump 
i den nordlige kant af Maden. 
Snart var vi samlede, Chri-
stina, Asger og Pauli. Der 
var én mere med end aftalt. 
Paulis 19 mdr. gamle søn 

I vores kampagne for opret-
telse af støttegrupper for 
bl.a. mygblomsten på Helnæs 
Made har vi fået adgang til 
et studieprojekt udført af 
tre studerende ved Dalum 
Landbrugsskole. Det er udar-
bejdet med udgangspunkt i 
Maden og omhandler idéer til, 
hvordan man kunne etablere 
plejegrupper og fortæller sag-
ligt om baggrunden herfor.

NATURPLEJE
Af Poul Dreisler 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

Vidste du…
…at der kan købes 10 

forskellige kvalitetsvine 
fra Lögismose på 

»MEJERIET«
Åbent alle lørdage

mellem 14-17.

Er du i bekneb 
udenfor åbningstid

 ringer du på 
tlf. 6477 1485

– så finder vi ud af det!
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Brandøvelse
– Side 9 og 12

Strandrensning
– Side 12

Hjælp til bevarelse af truede arter  
– et personligt ansvar?
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LEDER

Hvordan kan I blive ved med at finde på noget at skrive om? 
spurgte en gæst forleden. Han undrede sig over, om der skete 
så meget her på stedet, at der en gang om måneden kunne de-
les et blad rundt på 16 sider. Nu kunne vi så tage hvert enkelt 
nummer af HelnæsPosten og opregne, hvad der er skrevet 
om og så blot konstatere, at det er beretninger om stort og 
småt, om dagliglivet, og om de hændelser, der ikke er ny-
heder i avis-forstand, men kommentarer og fortællinger om 
livet, som det leves. 

HelnæsPosten vil om 10 år være en historiebog, som fortæl-
ler om noget af det, der skete fra 2006. Det kan lyde forkert, 
at sige, at redaktionen ikke er planlagt, og at redigeringen 
bærer præg af ’hvad som helst’. Trækker vi en tråd gennem 
denne ’dokumentation af tilfældige hændelser’ er der to be-
greber, der i dette nummer slår igennem og det er ’glæden 
ved naturen’ og ‘det personlige ansvar’. Disse begreber går 
igen både hver for sig og i sammenhæng. De er essensen i 
barndomserindringerne hos pigen, der lærte naturen at ken-
de fra hesteryg og fandt et stærkt fællesskab med ligesindede 
hos én, der tog ansvar for at skabe en mening i fællesskabet. 
Eller i historien om de nutidens børn, der får indprentet, at 
de må lege i skoven, ja, at de ligefrem har godt af at lege i 
naturen, blot de ikke skader træer og vækster. 

I historien om oprettelsen af høslætlaug eller plejegrupper, 
oplever vi tre unge, som har fundet et nyt livsgrundlag i ud-
dannelsen i naturpleje og som har idéer om, hvordan det også 
kunne gøres med ansvarlighed fra mange sider. En sag, der 
er en samfundsforpligtelse, men her gøres til et personligt 
ansvar. Strandrensningen, der er en gruppe Helnæsboeres 
oprydning efter andres forsømmelighed og ubetænksom-
hed på strand og vand. Følelsen af personligt ansvar er ofte 
drivkraften til at engagere andre i det man føler for eller fin-
der fornuftigt at bruge sine kræfter på. Således er historien 
om den teknologiske udviklings krav om fællesskab, på lige 
vilkår, ved mejeriets etablering, et godt eksempel på. Ligeså 
det frivillige brandkorps’ udvikling af kompetencer gennem 
øvelser. Og vi har historien om, at nogle går sammen om at 
skabe underholdning for naboer og gæster udefra. Endelig er 
der den aktuelle anledning, menighedsrådsvalget, til at for-
tælle om det vigtige i at være med til at styrke det ældste fæl-
lesskab, vi kender til, varetagelsen af rummet og gerningen 
for vor kristne tro. 

Egentlig skulle denne leder have handlet om Grundlovsdag 
og grundlovstanker om frihed under ansvar og forpligtende 
fællesskab, men nu blev det om ’hvad som helst’ – om det vi 
oplever her og skriver om i HP.

pd

Indhold
Naturpleje
Kampagnen for oprettelse af plejegrupper til bevarelse af sjældne 
orkidéer på Maden afsluttes med en præsentation af en rapport fra 
Dalum Landbrugsskole. 
Forsiden og side 4 og 5

Foreninger på Helnæs
Efter et spændende jubilæumsår indledes et nyt tiår i Helnæs gl. 
Præstegård. Vi fortæller om Musikforeningen og dens program.  
Side 6 og 7

Barndomserindringer
Hvor godt kender du egentlig naturen på Helnæs? En Helnæspige 
fortæller om sine oplevelser på hest.
Side 8 og 9

Brandberedskab
Helnæs har sin egen brandstation og eget brandvæsen med frivil-
lige brandmænd. Vi har været med på øvelse
Side 9 og 10

Andelsbevægelsen på Helnæs
I 2007 fejrede dansk mejeribrug 125 års jubilæum. Vi sætter fokus 
på andelsbevægelsen og tankerne bag og vil i kommende numre 
fortælle om denne organiseringsmåde på Helnæs. 
Side 10, 11 og 12

Natur og Miljø
Den årlige strandrensning – en social begivenhed
En tur rundt om Helnæs er en fornøjelig oplevelse. Man får snakket 
sammen og ryddet op.
Side 12

Klinteskoven – en herlig legeplads for børnene fra Ebberup
Vi har fulgt en gruppe børnehavebørn i deres leg og bollebagning i 
skoven. En fornøjelig oplevelse.
Side 13

Redaktionelt:
HelnæsPosten er nu lagt ud på nettet www.helnaesposten.dk
Her vil samtlige udgivne numre blive lagt ud. Fra i dag årgang 2007 
og udgivne numre i 2008. 



JUNI 2008  HELNÆSPOSTEN 3 

Der var 
engang en 
forening
Og det var en meget mærkelig forening. Det var nemlig ikke 
spor vanskeligt at blive medlem af den. Der krævedes ingen 
særlige forudsætninger. Ikke engang at kunne læse og skri-
ve. Eller evnen til at kunne gå selv. For faktisk blev de fleste 
båret hen til et af foreningens over totusind festlokaler af de-
res nærmeste for at blive optaget mens de endnu var ganske 
små. Det foregik som regel ved det ugentlige medlemsmøde, 
under en traditionsrig og højtidelig ceremoni. Fuld af mu-
sik, sange og taler. I et særligt smukt hus bygget til formålet. 
Sådan blev hvert eneste nyt medlem - høj som lav - budt 
velkommen på nøjagtig samme måde.
Medlemskabet af foreningen var oveni købet gratis i de før-
ste ca. 18 år. Hvorefter det resten af livet kostede ca. en hund-
rededel af ens indkomst, hvad enten den var stor eller lille. 
Ethvert medlem havde desuden samme mulighed for at gøre 
sin indflydelse på foreningen gældende ved at lade sig vælge 
ind i den lokale bestyrelse: Menighedsrådet. For det er selv-
følgelig »Den Danske Folkekirke«, som er Danmarks største 
`forening̀ , jeg taler om. 8 ud af 10 danskere er medlem og 
dermed er folkekirken nok det nationale kirkesamfund i ver-
den, der har størst opbakning. Ifølge statistikken er folkekir-
kens medlemstal dog svagt vigende. Det skyldes sikkert flere 
ting. Den øgede indvandring af mennesker med en anden tro, 
samt det store traditionstab i 60’erne og 70’erne.
Men ser man på statistikken her på egnen, så døbes over 100 
pct. af de børn, der bliver født på Helnæs og i Dreslette sog-
ne. Og at der døbes flere end der bliver født, skyldes at også 
børn med tilknytning til sommerhusene døbes her hos os, 
samt at en del, som er vokset op på Helnæs vender tilbage, 
når de bliver forældre, for at deres børn kan blive døbt i den 
kirke de selv er døbt i.

Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år. Det sker næste 
gang i efteråret 2008. Også hér på Helnæs. I det nuværende 
menighedsråd håber vi, at så mange som muligt vil være med 
til at tage ansvar for vores kirke, og møde op til opstillings-
mødet i september.

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

VI HAR MODTAGET

Ølsmagning for kneitene på Helnæs  
– Udflugt til Stensbogård 30. maj 2008
Kneitene havde arrangeret en udflugt som afslutning på sæ-
sonen og den 25. jubilæumssmagning, hvor damerne også var 
inviteret med. Vi tog af sted fredag d. 30. maj kl. 17.30 med 
HC busser. Der var 40 deltagere i højt humør som ankom ca. 
18.45 til Stensbogård bryghus ved Pederstrup udenfor Ringe. 
Vi blev modtaget af bryggeren Claus, der gav en interessant 
rundvisning og fortalte om udstyr, der var indkøbt i Japan, 
og om de processer med malt og humle, der lå bag det fær-
dige produkt. Derefter spadserede vi et par hundrede meter 
over til privaten, hvor der var indrettet en gildesal. Der prø-
vesmagte vi 7 af de 8 øl de producerer mens Claus fortalte 
om de enkelte øl lige fra lette Sushi øl til tunge English Dark 
Stout. Vi oplevede alle at smag er individuel, men en ople-
velse rigere. Der kunne købes øl med hjem der blev udleveret 
ved hjemkørsel. Efter smagningen var der rygepause uden-
for til de trængende, inden vi gik ind til pølsebordet der var 
anrettet af Eva i mellemtiden, flot bord med lidt brød til! (og 
grønt til Ghita). Masser af deres fadøl til!

Værtsparret er meget dygtige og behagelige at være i selskab 
med. Bussen ankom til afgang kl. 22.15, og vi var hjemme på 
Helnæs igen kl. ca. 23.30 efter en bustur i løftet stemning! 
Pris pr. deltager: 210 kr. for rundvisning og smagning og pøl-
sebord + 100 kr. til bus!

En dejlig udflugt tror jeg alle mener!

Dan Ravn-Jonsen
Stævnevej 2, Helnæs

bi

Folkekirken har 4.494.589 medlemmer på landsplan. 
Ca. 83 % af danskerne. 
På Helnæs er der 225 medlemmer af folkekirken. Ca. 
88 % af Helnæsboerne.

kneit’ne – og pi’erne – på vej i bussen til Stensbogård
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effekt, at folk får interesse og 
tager ansvar for naturbeva-
ring/genopretning til gavn for 
samfundet, naturen og kom-
mende generationer.”

Del 2: Handlingsplan  
– idéinput til bevaringen af 
mygblomsten

Kort og godt kan handlings-
planen stilles op i følgende 
punkter:
1. Rekruttering af støttemed-

lemmer: Artikel i Helnæs 
Posten.

2. Afholdelse af møde herun-
der tydeliggørelse af mål-
sætningen, udarbejdelse af 
tidsplan og udpegning af 
tovholder. Planlægning og 
fremskaffelse af udstyr.

& Naturstyrelsen har i dette 
arbejde.

Skov og Naturstyrelsens rolle

”Ud over indsatsen på de 
statsejede naturarealer, arbej-
der Skov- og Naturstyrelsen 
på at indgå grønne partner-
skaber1 med f.eks. kommu-
nerne om naturpleje og natur-
formidling. Da den offentlige 
støtte til naturgenopretning og 
naturpleje (som nævnt) er me-
get begrænset, har Styrelsen 
vendt blikket mod inddragel-
sen af frivilligt arbejde fra lo-
kalbefolkningen i form af så-
kaldte støttegrupper. Udover 
at få udført et bestemt stykke 
arbejde vil det også have den 

karakter (12) for en rapport 
på ca. 35 sider, der på forbil-
ledlig vis giver baggrunden 
for problemet og forklarer 
om det område, og den be-
tydning området har for 
opretholdelse af vor klodes 
mangfoldighed og naturens 
sårbarhed. De har gennem-
ført interview med folk på 
Helnæs og har også inddra-
get HelnæsPosten som en del 
af deres løsning. Nedenfor er 
gengivet et beskedent uddrag 
af rapporten, som i øvrigt er 
meget læseværdig og som 
kan købes af interesserede. 
Den giver en god indføring 
i og viden om Maden som 
en sjælden diversitet. Maden 
er opstået ved menneskers 
indgreb og skal bevares ved 
menneskers indgreb, idet 
landskabet søges ført tilbage 
til en tilstand som det var for 
ca. 100 år siden. 

Uddrag af rapporten.  
»Oprettelse af lokale  
støttegrupper« 

Rapporten består af to dele: 
Del 1: Situationsanalyse, der 
beskriver området og de na-
turtyper, der findes på Maden 
(16 i alt) og de omstændighe-
der, orkidéen Mygblomsten 
vokser i. Og Del 2: Hand-
lingsplan, der er et idéoplæg 
til måder at bevare blomsten. 
Vi vil koncentrere os om del 
2, idet HP i tidligere artikler, 
senest i nr 5. har behandlet 
emnet. Der er dog grund til 
at fremhæve del 1 også, idet 
den på forbilledlig vis skil-
drer området. Først dog et 
uddrag af den rolle som Skov 

gennemføre miljøprojekter 
hos Carl Bro eller lignende 
store firmaer. Asger kom 
fra en stilling som driftsle-
der med frugt og grønt som 
speciale. Han havde arbejdet 
hos Årstiderne og ønskede 
med sit skift at komme tæt-
tere på naturen. Han var 
meget tiltrukket af den til-
værelse hans bror har med 
dyrkning af grøntsager og 
korn i Rusland i nærheden af 
Sortehavet. En fremtid som 
rådgiver i økologisk drift var 
ham heller ikke fremmed. 
Pauli, med lille Valdemar på 
skødet, havde haft en mere 
omskiftelig fortid, idet han 
som barn havde boet 6 år i 
Australien, blevet uddannet 
landmand, kørt jorden rundt 
på motorcykel, arbejdet som 
”jord og beton” og endte på 
Store Bæltsbroen. Pauli fik i 
2004 en discoprolaps, der fik 
ham til at falde til ro. Hans 
drøm efter uddannelsen er 
at plante frugttræer i Vest-
afrika. Gennem DANIDA 
eller FAO. 

Et eksamensprojekt i  
biologi/innovation

De tre studerende henvendte 
sig til Skov- og Naturstyrel-
sen og fik kontakt med Jes-
per Vagn Christensen, som 
havde udkastet den tanke, at 
de kunne udarbejde et oplæg 
til, hvordan man kunne op-
rette støttegrupper til hjælp 
for truede arter, bl.a. dem han 
havde ansvaret for på Maden. 
Og det gjorde de og fik top-

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

Fortsat fra forsiden

1: Lokale borgergrupper, virk-
somheder, institutioner, foreninger 
m.v. kan indgå partnerskaber om 
frilufts- og naturprojekter, som 
f.eks. anlæg af stier og vandreruter, 
naturpleje, formidling af naturop-
levelser m.m.
 

Rapporten: Asger T. Kristensen, 
Pauli Jørgensen, Christina S.B. 
Greve ”Oprettelse af lokale støt-
tegrupper”, Dalum Landbrugs-
skole. Kan købes til kr. 55,- Hen-
vendelse 24 82 25 30.

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

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

forsendelse

Ring eller mail
til Ulla Dreisler
tlf. 64 77 13 72

dreisler@mail.dk

Valdemar på far Pauli’s skuldre, Christina og Asger. Indsat: Mygblomsten
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Statsautoriseret
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Claus Lopdrup
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Lone Plovgaard
Sagssekretær

Lillian Julsrud
Sagsbehandler

Bjarne Jørgensen
Ejendomsmægler-
assistent

Jørn Evan Jensen
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

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
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3. Selve arbejdsdagen.
4. Opfølgning af arbejdet og 

evt. justeringer foretages. 
5. Alternative målgrupper 

- herunder studerende fra 
Dalum Landbrugsskole – 
for naturbevaringsarbejdet. 

6. Sponsorering – identifi-
cering og henvendelse til 
virksomheder med ”miljø” 
som en mærkesag.

Betalt manuel rydning: Som 
en overgangsperiode anbefa-
les det, som det nuværende 
tiltag bygger på, at inddrage 
manual rydning (entreprenør) 
på nogle af de værst tilgroede 
arealer for at skabe tilgang til 
områderne for kreaturerne. 

Lokale støttegrupper

Ideen bag lokale støttegrup-
per er, at staten får foretaget 
naturpleje af frivillige fra 
lokalsamfundet - de skal 
hermed ikke hen og betale 
for mandetimer. Som mod-
ydelse får medlemmerne i 
støttegruppen indsigt i na-
turplejeprocessen - de mu-
ligheder og problemer der 
opstår i forbindelse med 
sådan et projekt. Endvidere 
skal samværet med andre 
naturelskere og interes-
sen for bevarelse af disse 
specielle naturtyper være 
drivkraften bag sådan en 
gruppetype, således at ”den 
gode samvittighed” og ”det 
sociale fællesskab” er om-
drejningspunktet i markeds-

føringen overfor potentielle 
målgrupper.

Markedsføringsstrategi  
– medier og budskab, stil og 
tone

Til oprettelsen af disse grup-
per anbefaler vi, at der bliver 
indrykket en artikel i den lo-
kale HelnæsPosten. Omkost-
ningerne til dette og de med-
følgende udgifter alt inklusive 
står Skov- og Naturstyrelsen 
for. De kan f.eks. være vært 
med frokost kurve og drik-
kevarer, så det ikke kun bliver 
arbejde men også en social 
aktivitet, som også er en vig-
tig del af et projekt som dette. 
Artiklen skal indeholde infor-
mationer om problemet, dets 
omfang / formål og hvad der 
kan gøres og hvorfor det er 
så vigtigt, at ”DU” (lokalbe-
folkningen) hjælper. (Se sidste 
nummer af HelnæsPosten)

Fagligt samarbejde med 
Dalum Landbrugsskole

En alternativ fremgangs-
måde til naturplejen af Hel-
næs Made kunne dog være 
at indlede et samarbejde med 
Dalum Landbrugsskole. Man 
kunne inddrage arbejdet om-
kring beskyttelsen og udbre-
delsen af Mygblomsten i un-
dervisningen på første år af 
Jordbrugs- teknolog studiet. 

Sponsorering – samarbejde 
med private virksomheder

Den stadig mere udbredte inte-
resse for naturen og miljøet ses 
bl.a. af, at forbrugerne i stigen-
de grad efterspørger ”grønne” 
produkter med miljømærkning 
f.eks. i form af økologisk og 
svanemærket. Interessen i in-
dustrien for, at engagere sig i 
samfundet og miljøet er stor – 
”etiske holdninger sælger pro-
dukter”. F.eks. bryster Matas 
sig af, at have Danmarks største 
udvalg i svanemærket personlig 
pleje.(…). Rambøll FYN er en 
anden type virksomhed, som 
også er et reelt bud. På samme 
vis – dog på en meget mindre 
skala - kan man f.eks. bede den 
lokale slagter om at sponsorere 
madkurve til arbejdsdagen på 
Helnæs Made.

Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.
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Valdemar på far Pauli’s skuldre, Christina og Asger. Indsat: Mygblomsten
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Efter et spændende jubilæ-
umsår indledes et nyt tiår i 
Helnæs gl. Præstegård. Vi 
fortæller om Musikforeningen 
og dens program i vor omtale 
af Helnæs foreninger.

FORENINGER PÅ HELNÆS
Af Poul Dreisler 

Efter en flot jubilæumssæ-
son 2007, kulminerende med 
Benny Andersen og Poul 
Dissing den 1. september 
med 130 tilhørere, er det at-
ter blevet hverdag for Helnæs 
Kultur- og Musikforening. 

Megen turbulens

Begrebet turbulens bruges 
ofte i dagligdagen og det be-
tyder i almindelighed noget, 
der skifter eller er uroligt, 
som forklaring på vind og 
vejr. F.eks. som det udtryk-
kes i dette citat: “De fleste 
har oplevet, hvordan hagl-
byger og tordenvejr ofte er 
forbundet med mange plud-
selige vindstød (også kaldet 
vindbyger) med skiftende 
styrke og retning. 
I områder med en meget 
ujævn overflade og bag ved 
lægivere er der på samme 
måde meget turbulente vind-

forhold med mange hvirv-
ler”. Det er sådan mange for-
eningsaktive oplever deres 
arbejde for at fremme det, de 
tror på og / eller er engageret 
i. Sådan også med overgan-
gen fra 10-årsjubilæumsåret 
til det 11. år og en ny perio-
de. Og sådan skal det være. 
En forening, der ikke oplever 
behovet for eller kravet om at 
kunne forny sig eller tilpasse 
sig ændrede vilkår, går i stå. 
Derfor er Helnæs Kultur og 
Musikforening så levende og 
livskraftig som aldrig før.

Det hele startede…

Foreningen udsprang af det 
faktum, at det ofte er nød-
vendigt med en forening, 
hvis man skal nyde godt af 
donationer udefra, både pri-
vate og offentlige. Det var 
også grundlaget for stiftelsen 
i 1997 efter Jette Arp havde 

fået hendes afdøde forældres, 
og nu hendes, hjem omdan-
net til et kulturhus med gal-
leri og musik som de mest 
prægnante aktiviteter. 
Og sådan fortsatte det efter 
hun selv var rejst til Drejø 
for at være præst og over-
lod hele menagen til bror 
Otto med familie. Han og 
hans kone Birgitte arbej-
dede videre med konceptet 
og etablerede en stabil, varm 
og hyggelig atmosfære i den 
gl. hestestald. Atter primært 
som galleri, og med stor en-
tusiasme i musikforeningens 
aktiviteter. 

Foreningen gennem ti år

Helnæs Kultur- og Musik-
forening har gennem sine ti 
år været ledet af en besty-
relse, der for de flestes ved-
kommende har boet udenfor 
Helnæs, men også altid med 
Helnæs-folk tilknyttet. Dette 
har været naturligt, idet for-
eningens formulerede for-
mål nævner, ”at man gen-
nem aktiviteter og kurser vil 
skabe et kulturelt mødested, 

hvor kvalitet og ægthed er 
grundlaget, uanset om det 
omhandler musik, dramatik, 
litteratur, billedkunst eller 
andre kulturelle aktiviteter”. 
Og så siges det, ”at den le-
vende musik vægtes særligt 
højt, og det tilstræbes at til-
godese et alsidigt musikbe-
hov for alle aldre”.  Det er jo 
noget af et formål, at skulle 
opfylde. En del har været 
afprøvet gennem årene, og 
er endt ved en form, der har 
stabiliseret sig i de senere år 
i et alsidigt musikprogram 
hen over sommeren. Den 
bredde og de ønsker man 
i foreningen vil opfylde, 
kræver et større opland end 
Helnæs kan mønstre, selv-
om tilslutningen er god og 
her tæller vi sommerhusene 
med, så dækker foreningens 
medlems- og publikums-
kreds  store dele af Fyn incl. 
Odense.

Efter jubilæet…

I løbet af efteråret 2007 og 
foråret 2008 er der sket det, 
at Helnæs gl. Præstegård 

Ny og spændende 
sæson i Helnæs 
Kultur- og 
Musikforening

Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
www.fl-rene.dk

Den fynske Operas leder Jesper Buhl kommer atter til Helnæs



JUNI 2008  HELNÆSPOSTEN 7 

MARLENE LARSEN EBBERUP

Ebberupvej
Tlf. 64 74 11 82

Ugens buket
torsdag og fredag 
kr. 65,-

POSTBUTIK
Åben mandag til fredag
kl. 8.00-17.00

HåNDKøBSUDSALg 
fra Assens Apotek

Varetur til Helnæs
HVER TORSDAg
Du ringer – Kaj bringer!

atter har skiftet indvånere. 
Jette og hendes mand Per 
Lyder Dahle, har atter taget 
stedet i brug på deltid. De 
har brugt tiden til at få sat i 
stand, hvor det var påkrævet 
og få etableret vilkårene for 
at der atter kan blive kul-
turhus på stedet, idet de vil 
lade alle lokaler omfatte af 
publikums interesse. Ste-
det får nyt navn, DALYPE 
KULTUR, Helnæs gl. Præ-
stegård, som er Pers firma 
til drift af galleri etc. Udover 
dette skift, ønskede flere af 
de gamle prøvede kræfter 
at forlade bestyrelsen ved 
generalforsamlingen i marts 
og overlod driften til stort set 
nye og uprøvede kræfter. Der 
er pt. ca. 80 medlemmer og 
publikum melder sig gerne 
ind ved deres første indgang, 
idet der nu er gode rabatter at 
få på billetprisen, hvis man 
er medlem. 

Repertoiret 2008

Den gamle bestyrelse havde 
lagt programmet inden gene-

ralforsamlingen og det bærer 
præg af, at der skal fortsættes 
med et program der ”tilgo-
deser et alsidigt musikbehov 
for alle aldre”. Der lægges 
ud med Fransk kammermu-
sik den 21, juni og senere en 
aften med Melodiske sange i 
mange stilarter. En forrygen-
de jazzaften - nu også med 
evergreens midt i juli og den 
2. august er der Opera café 
med bl.a. uddrag af Den Fyn-
ske Operas repertoire. ”En 

uforglemmelig aften” lover 
de. Nordisk musik og sang 
er der på programmet midt 
i august og den 30. august 
slutter sommersæsonen med 
Danske sange iklædt Brasili-
anske rytmer. Kan det blive 
mere alsidigt? (Se program-
met på side 14 Det sker…).

Fremtiden for foreningen

Den afhænger helt af med-
lemmernes ønsker og be-
styrelsens formåen. Hvad 

og hvordan vil vise sig og 
spørgsmålet kunne også 
lægges ud til medlemmer 
og interesserede. Gode idéer 
er velkomne.  Det kunne 
ikke skade at lade en kul-
turel turbulens råde på den 
måde, som nævntes ovenfor: 
”I områder med en meget 
ujævn overflade og bag ved 
lægivere, er der (…) meget 
turbulente vindforhold med 
mange hvirvler.” 

Bestyrelse:
Poul Dreisler, Helnæs
Tina Valbjørn, Sarup
Jørgen Larsen, Helnæs
Gerner Bauer, Helnæs
Britta Schall Holberg, 
Ebberup
Suppleanter:
Marian Rune, Helnæs
Kirsten Grove, 
Søllested
Musikkonsulent: 
Karen Valeur

Den fynske Operas leder Jesper Buhl kommer atter til Helnæs

Jorge Degas med sangerinde
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vi arbejdede os op og ned 
ad klinten i Storeskoven på 
diverse mere eller mindre 
ufarlige måder. At holde hvil 
nede i grusgraven overfor 
campingpladsen var et hit, 
og at komme ud og ride på 
de store græsmarker ude ved 
Bobakkerne var bare helt 
fantastisk. På denne måde 
kom man også nærmere på 
Helnæs’ meget gamle histo-
rie, det var jo istidsbakker, 
man red rundt på! 
Der var stor forskel på, hvor-
dan vi blev modtaget, når vi 
red rundt på markerne. Som 
almindelige landmandsbørn 
var vi selvfølgelig godt klar 
over, at man ikke rider midt 
på marken (måske til dels 
undtaget ens egen fars mar-
ker – undskyld Far!), men 
at man rider helt ude i kan-
ten. Nogle landmænd ville 
overhovedet ikke se heste 

Helnæs. For hvor findes der 
mange fantastiske steder her! 
Vi lærte hurtigt at tage pej-
ling af vejret, når vi skulle af 
sted, det var ikke så rart at 
komme ud på Maen i en stiv 
vestenvind, men også års-
tiderne betød noget – f.eks. 
vænnede vi os meget hurtigt 
af med at ride i skoven om ef-
teråret. Almindelige fodgæn-
gere er måske ikke klar over 
det, men helnæsedderkopper 
har en rigtig ubehagelig vane 
med at lave de største og flot-
teste edderkoppespind lige i 
hovedhøjde, når man sidder 
på en hest – og ejeren af ed-
derkoppespindet sad som re-
gel midt i spindet.

På hest overalt i naturen 

Vi krydsede Helnæs på alle 
tænkelige måder. Både hest 
og rytter elskede at stryge 
af sted over stubmarkerne, 

ard var der et rent eldorado 
for hesteelskere. Hver som-
mer blev markerne omkring 
Østergaard forvandlet til 
rideskole i 3 uger, og så var 
der undervisning mandag til 
fredag i tre timer hver for-
middag. Kl. 9 for begynder-
ne, kl. 10 for de mere øvede 
og kl. 11 for de gode. Ganske 
simpelt system. Havde man 
sin egen hest var den selv-
følgelig med i alle timerne, 
man red den selv på det hold 
man gik på, og så blev den 
ellers lånt ud. Ellers kunne 
man naturligvis låne Åses 
heste. Der er ikke mange pi-
ger på min alder, som ikke 
kan huske Blis, Sam, Tricon, 
Pauline og Comet. Det er nu 
11 år siden, at Åse døde. Hun 
var en institution på Helnæs, 
og rollemodel og reservemor 
for alle os »heste-piger«. Jeg 
og mine hesteveninder vil 
gerne benytte denne lejlig-
hed til at ære hendes minde, 
og til at beklage de børn, der 
ikke længere har denne sam-
lende kraft omkring sig.

Chablie kom ind i mit liv 

Da den lykkelige dag omsi-
der oprandt, og Chablie tråd-
te ind i mit liv, da ændrede 
min rækkevidde sig. Jeg 
havde da før været i skoven 
og på stranden med min fa-
milie, jeg husker også svagt 
markvandringerne, men nu 
begyndte jeg at genopdage 

Hvor godt kender du egentlig 
naturen på Helnæs? Har du 
været på alle markveje, i alle 
grusgrave, enge, strande, 
moser, skove osv? For det vil 
jeg vove at hævde, at jeg har. 

MINDER FRA BARNDOMMEN
Af Christine Ellebæk Sørensen 

Det kan godt være, at det er 
et par år siden Helnæs blev 
redet tynd af mig og mine 
veninder, men desto stær-
kere står oplevelserne må-
ske i erindringen. Der er så 
mange fantastiske minder 
knyttet til rideturene i det 
pragtfulde landskab på Hel-
næs – og en enkelt gang eller 
to til Brydegaard og Bruns-
huse, vistnok uden tilladelse 
hjemmefra – at jeg vil ønske 
for alle børn, at det var mu-
ligt at opleve noget tilsvaren-
de. Årsagen til at jeg fik en 
hest, har jeg fået fortalt bag-
efter, var ønsket om at få mig 
lidt ud af bøgernes verden og 
udenfor, så al min tid ikke 
blev tilbragt på værelset. At 
det så stemte fint med mit 
eget ønske blev det jo ikke 
ringere af. 

Åse på Østergaard var en 
institution 

Heldigvis for mig og mange 
andre hestegale piger havde 
vi på Helnæs i den tid, jeg 
var barn, Åse. Åse var gift 
med Arne, og på Østerga-

Kender du Helnæs?

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.

Rideskolens leder og børnenes rollemodel, Åse, ved parade nær Østergaard. 
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er for nylig udvidet fra 4 til 
7 mand. 

Hvad gør man og hvordan?

I tilfælde af brand skal man 
ringe 112, derefter bliver 
Helnæs brandvæsen alar-
meret fra alarmcentralen. 
Det er de lokales opgave at 
begrænse skadens omfang 
indtil Assens brandvæsen 
når frem. Brandmændene 
må ikke gå ind i brændende 
bygninger og ikke bringe sig 
selv i unødig fare.  
De må gerne slukke ild gen-
nem vinduer og evt. hjælpe 
personer ud. Det blev ved-
taget at næste år øves i brug 
af brandhane, herunder på-
fyldning af vandtanken fra 
brandhane. Slukningsmate-
riellet på Helnæs består af en 
2 tusind liter stor vandtank, 

Helnæs har sin egen brandsta-
tion og eget brandvæsen med 
brandmænd, der rykker ud, 
når det brænder på Helnæs. 
Det er et beredskab, der skal 
være 100 % effektivt, derfor 
skal der øves brandslukning.

BRANDBEREDSKAB
Af Anne Hansen 

Tirsdag den 6. maj 2008 var 
der brandøvelse med det lo-
kale beredskab på Helnæs.
Tilstede var også beredskabs-
chef Jan Erik Trans, og in-
struktør Per Johansen, Assens
For at opdatere færdighed i 
at betjene brandmateriellet 
er det nødvendigt at samles 
og gennemgå arbejdsgangen 
ca. en gang om året. Først 
samledes mændene til en ti-
mes teori. Derefter til prak-
tiske øvelser i marken bag 
ved Søgård. Den lokale stab 

De morgener, hvor vi stod op 
kl. 4, sadlede hesten og red 
ud. På dette tidspunkt kunne 
vi ride midt på vejen, fug-
lene sang som besatte og der 
var ikke andre vågne menne-
sker end os – sådan føltes det 
i hvert fald. Det var magiske 
morgener. Og det er en af de 
oplevelser, tror jeg, der har 
gjort, at jeg som forholdsvis 
ung stadig føler et tæt fælles-
skab med de gamle digtere, 
der har besunget vores land 
og skrevet de smukke natio-
nalsange. 
Undervejs på rideturene blev 
der selvfølgeligt snakket, 
sladret og drømt. Drømme 
om Helnæs som et hestere-
servat – det blev aldrig til 
noget, men en slags reservat 
er Helnæs blevet – et kunst-
nerreservat med plads til alle 
os andre også. Selv os, der 
med base på Helnæs er rejst 
til andre steder i ind- og ud-
land. 

på deres marker, mens f.eks. 
Lars Bang insisterede på, at 
vi ikke måtte ride nede ved 
skrænterne, det var for far-
ligt, hvis hesten blev skræmt, 
så vi skulle ride i sprøjtespo-
rene! 

Sommermorgenerne var 
vidunderlige 

Men især sommermorgener-
ne står klart i erindringen. 

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

Brandøvelse på Helnæs 

tFortsættes på side 12

Rideskolens leder og børnenes rollemodel, Åse, ved parade nær Østergaard. 

Christine, søster Eva og veninde på deres barndoms elskede heste.
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slagterierne i Horsens 1887, 
æg-branchen i 1895 og in-
denfor grovvarebranchen i 
1898. Andelsbevægelsen sat-
te yderligere gang i landbru-
gets udvikling. Det var hove-
derhvervet i landet med mere 
end halvdelen af den danske 
befolkning beskæftiget in-
denfor eller i tilknytning til 
landbruget og en eksport, 
der udviklede sig voldsomt. I 
storhedstiden i 1940-50’erne 
var der ca. 4000 andelssel-
skaber med en halv million 
andelshavere – så det var en 
væsentlig del af samfundet.

Helnæs Andelsmejeri bliver 
stiftet

Andelstanken blev også ta-
get op på Helnæs og det blev 
drøftet frem og tilbage om 
det var holdbart at oprette et 
andelsmejeri med opførelse 
af mejeribygning og indkøb 
af dampmaskine, centrifuge 
og kærne og ikke mindst an-
sættelse af mejeribestyrer og 
medhjælpere. Kunne det nu 
økonomisk holde vand? Fra 
starten i 1888 var det ikke 
alle, der synes det var en god 
ide, men efterhånden kom 
mejeriet i gang og først i 1973 
blev en lang epoke afsluttet 
ved at mejeriet lukkede.

Fra gårdmejerier til moderne 
andelsmejeri

Før Helnæs Andelsmejeri 

jeri blev oprettet i Hjedding, 
hvor 26 vestjyske landmænd 
havde etableret et mejeri med 
dampmaskine og centrifuge. 
Det blev startskuddet til at 
fællesskabet og andelsbe-
vægelsen i de følgende få år 
gav anledning til at ca. 100 
andelsmejerier blev stiftet 
bl.a. på Helnæs i 1887-88. På 
mindestenen uden for Hjed-
ding Andelsmejeri står der 
meget sigende: Hvad en ej 
magted, de mange løfted og 
det er netop den grundlæg-
gende tankegang bag andel-
stanken.

Grundlaget for vækst

Denne tankegang og de 
flotte resultater andelsmeje-
rierne skabte, gav andre blod 
på tanden og i andre dele af 
landbruget blev der oprettet 
andelsselskaber som f.eks. 

I 2007 fejrede dansk mejeri-
brug 125 års jubilæum. Vi 
sætter fokus på andelsbevæ-
gelsen og tankerne bag og vil 
i kommende numre fortælle 
om denne organiseringsmåde 
på Helnæs. Vi indleder med 
Andelsmejeriet.

ANDELSBEVÆGELSEN PÅ 
HELNÆS
Af Gerner Bauer 

I vores skoletid lærte vi at 
andelsbevægelsen blev født i 
1866 i Thisted af provst Hans 
Christian Sonne og han står 
historisk som banebryderen 
for det andelssystem vi ken-
der og har kendt i Danmark. 
Storhedstiden for andelsbe-
vægelsen var fra slutningen 
af 1800-tallet og frem til 
1960’erne. I dag ser vi store 
internationale virksomheder 
drive bevægelsen videre f. 
eks. Arla, DLG, Slagterierne 
og COOP.

Historien bag

Fra 1866 var det brugsfor-
eningerne der tegnede bille-
det, men allerede i 1875 blev 
mælken i Kauslunde sogn på 
Fyn indsamlet til fællesbe-
handling men ikke på et an-
delsgrundlag. Det var først i 
1882 at det første andelsme-

blev stiftet og kom i gang, 
var der på de store gårde 
eget mejeri og her var det 
oftest madmor, der var går-
dens mejerske med hjælp af 
2-3 piger. Her fremstilledes 
gårdens smør og ost ved at 
den friskmalkede mælk blev 
slået ud i flade bøtter og når 
fløden derefter var dannet 
blev den skummet af bøt-
terne og i en kærne lavet til 
smør. Det specielle og det 
som kan undre i dag er, at 
kærnen blev drevet rundt af 
en hest i en hestegang, til 
fløden blev til smør. f. eks. 
på Gudmundsdal, som i øv-
rigt ikke var med fra starten 
i det nye andelsmejeri bl.a. 
fordi den daværende ejer 
Jørgen Larsen kunne frem-
stille smør og ost til en la-
vere pris end andelsmejeriet 
og fik det afsat til købmænd 
i Assens. En anden væsent-
lig årsag til at Jørgen Larsen 
ikke fra starten gik med var, 
at andelstanken byggede på 
solidaritet, d.v.s hver mand 
én stemme og kun én stem-
me. Man stemte altså efter 
hoveder og ikke høveder og 
da Jørgen Larsen var den i 
sognet der havde flest køer 
– ja så lå beslutningen ikke 
lige for. Det ville dog være 
en stor lettelse på gården 
hvis mælken kunne leve-
res til det nye andelsmejeri 
og efter nogle år blev også 

Mejeriet – en markant 
del af andelsbevægelsen 
på Helnæs

Andelshaverne fotograferet udenfor Helnæs Mejeri 1890.

Mejeribestyrerbolig, bygget 1938
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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

Jørgen Larsen andelshaver 
og leverede til mejeriet med 
andelsnummer 37.

Udvidelse og drift

I 1938 skete der en udvidelse 
af mejeriet og maskinerne 
blev forbedret. Der blev som 
erstatning for det gamle hus 
til opbevaring af is opført et 
kampestenshus – stråtækt 
og tangisoleret – lige bag 
mejeriet. Andelshaverne 
havde så den pligt at hente 
is på Maen om vinteren og 
fylde ishuset op, så smørret 
kunne holdes koldt i længe-
re tid. Der blev også opført 
en bolig til mejeribestyreren 
på den modsatte side af ve-
jen og det fremstod herefter 
som et rigtigt velfungerende 
mejeri. Når vi i dag ser til-
bage på den tid, kan vi fore-
stille os den store aktivitet, 
der var omkring mejeriet 
med hestevogne, der kom 
med mælkejunger og kun-
der, der skulle købe ost og 
smør og afhente mælk. I 
kælderen under mejeriet kan 
man i dag stadig se rester af 
de hylder der blev brugt til 
lagring af ostene og man 
kan fornemme mejeriets kø-
lige atmosfære når vi gæster 
Mejeriet i dag.

Den sidste mejeribestyrer

Bent Pedersen som var me-
jeribestyrer fra 1963 – 1971 

beskriver de ca. 9 år på Hel-
næs som nogle dejlige og 
spændende år. 
” Vi boede lige overfor meje-
riet og alt gik stille og roligt. 
Vi havde Gudrun og hendes 
mand lige ved siden af meje-
riet som nogle effektive folk 
og vi fik rigtig mange gode 
venner derude” siger Bent Pe-
dersen, som i dag bor i Hårby 
og som stadig er i branchen, 
nu på Stensgård mejeri.
”Det er helt sjovt, at jeg i 
min høje alder har mit bar-
nebarn på 24 år som chef på 
Stensgård, hvor jeg sammen 
med en anden erfaren meje-
rist udgør medarbejdersta-
ben. For at læserne kan få 
et godt billede af den rolige 
og dejlige tid derude kan 
jeg fortælle en sjov episode. 
Vi skulle hele familien med 
bussen nede fra Brugsen og 
jeg skulle lige have en lur på 
sofaen, men bussen skulle 
jo køre. Så sendte min kone 
børnene ned til bussen og 
bad ham vente til jeg havde 
fået min lur. Og da vi lidt 
senere indfandt os – ja så 
ventede bussen stadig på os” 
fortæller Bent Pedersen og 
tilføjer, at han stadig har sin 
gang på Helnæs og nyder at 
gense det velholdte mejeri 
og bestyrerboligen, og også 
at besøge og spille kort med 
sine venner.

Fremtiden

Efter lukningen af mejeriet 
i 1973 har der været forskel-
lige ejere af bygningerne og i 
1992 blev den store skorsten 
fjernet og de nuværende ejere 
Susanne og Anders Sørensen 
gik i gang med at istandsætte 
bygningerne som i dag dri-
ves som ”Mejeriet” med salg 
af gamle ting og sager. Det 
bliver spændende at se, hvem 
der i fremtiden vil flytte ind 
eller hvad den markante byg-
ning vil blive brugt til når 
nye ejere overtager.

Andelshaverne fotograferet udenfor Helnæs Mejeri 1890.
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udgave af HelnæsPosten, er 
strandrensningen en støtte 
og opbakning til at miljøet 
og naturen skal plejes og 
bevares.

Traditionen lever og består

Strandrensningen er en 
tradition som stammer fra 
slutningen af 1980’erne, 
hvor det meste af kysten i 
Assens Kommune blev ren-
set på en dag, men i 2008 
er der kun få steder i kom-
munen, der strandrenses 
– på Helnæs og på feddet i 
Brydegård. Med den store 
opbakning i år og den dej-
lige oplevelse det blev, er 
der helt sikket lagt op til at 
traditionen vil leve lang tid 
fremover.

fra havet og ikke fra stran-
dens gæster som er proble-
met, og det tyder på, at vi, 
der kommer på strandene, 
er blevet mere bevidste om 
at tage vort eget affald med 
hjem i skraldespanden.

Det sociale element

På den tur HelnæsPostens 
udsendte deltog i, blev det 
en hyggelig oplevelse med 
en god snak om vejr og 
vind og om hvad der rører 
sig netop nu lokalt og ude i 
den store verden og det var 
dejligt at se, at mange nye 
helnæsbeboere og en del 
børn deltog med stor iver. 
Udbyttet, udover det ind-
samlede affald, er, at man 
samles og lærer hinanden 
at kende i en sag der gav-
ner miljøet og naturen og 
ligesom høslætlaug / pleje-
grupper blev omtalt i sidste 

Mange deltagere og godt 
vejr prægede årets strand-
rensning, der afslører noget 
om menneskets adfærd i 
naturen. Mange er blevet 
opmærksomme på at holde 
rent. Mest skyller ind fra ha-
vet. En tur rundt om Helnæs 
er en fornøjelig oplevelse. 
Man får snakket sammen.

NATUR OG MILJØ
Af Gerner Bauer 

Skov- og Naturstyrelsen 
donerede forfriskninger, 
vejret artede sig fra den 
gode side og rigtig mange 
havde valgt at tage en for-
middag ud af kalenderen og 
deltage i Helnæs Jagtfor-
enings årlige strandrens-
ning. Alle, der i sommer vil 
nyde strandene på Helnæs, 
kan glæde sig over, at der er 
ryddet godt op og gjort klar 
til at naturen i de strand-
nære områder kan opleves 
uden at man skal blive ir-
riteret over, at der ligger 
affald, der er skyllet op i 
vinterens løb eller affald 
efterladt af ikke miljøbe-
vidste mennesker.

Hvad er der renset væk?

I år var der så mange del-
tagere, at hele øen kunne 
dækkes ind og det giver et 
godt billede af, hvad der 
findes på sådan en formid-
dag. Der er typisk tale om 
plastic i alle udformnin-
ger, f lasker og dåser samt 
tov – alt sammen skyl-
let ind fra havet. Der blev 
også ryddet op i efterladte 
større effekter som tæpper, 
halve borde og stole samt 
en enkelt efterladt punk-
teret gummibåd. Ved den 
efterfølgende indtagelse 
af pølser og kartoffelsalat 
var indtrykket, at der i år 
ikke var sket en forøgelse 
af mængden og at det hel-
digvis primært er affald 

der skal kobles efter en trak-
tor. Denne påkobling er ble-
vet vanskeligere efter at trak-
torerne er blevet større, så der 
skal findes en løsning på det 
problem. Brandmændene fik 
instruktion i at slukke med 
brandlagen, med pulversluk-
kere og med brandsprøjten, 
der fik motorkraft fra trak-
toren. Alle skulle prøve alle 
slukningsmåder.

Historie

Der er sket store forandrin-
ger indenfor slukningsma-
teriel fra den gamle hånd-
sprøjte, der nu står på Mands 
samling i Assens, hvor 4 
mand skulle pumpe og andre 
mænd fylde vand i sprøjten 
med spande og til i dag. Da 
Georg Nielsens gård (Stæv-
nevej 11) brændte i 1947 var 
det vand fra branddammen, 
der blev pumpet  op til at 
slukke ilden med. Der har 
fra gammel tid også været en 
branddam nede bag Nygård. 
I en gammel protokol kan 
man læse, at der fra år 1895 
var et nordre og et søndre 
sogns branddistrikt på Hel-
næs, og at det hvert år blev 
kontrolleret om brandsikker-
heden vedrørende skorsten, 
maskiner og bygninger var 
i orden.

Helnæs brandkreds: 
Peter Mygind Hansen, 
Jens Hansen, Mogens 
Rasmussen, Søren Foss 
Madsen, Per Stelzner, 
Janus Storm og Finn 
Hemmingsen.

Fortsat fra side 9 Den årlige strandrensning  
– en social begivenhed

Strandrenserne lytter til formand Peter Hansen velkomst
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ned ad skrænten og bruge 
kræfter er med til at styrke 
motorikken. At være ved 
stranden og i skoven giver 
mulighed for lege, der ikke 
er plads til i børnehuset. 
Fordelen ved disse ture er, 
at børnene lærer at passe på 
hinanden og tage hensyn. 
De lærer at rydde op efter 
sig i naturen og at opføre sig 
godt i skoven - ikke knække 
grene af de små træer. Rig-
tig gode regler, som forhå-
bentlig huskes op i voksen-
livet.
Skiftende pædagoger har 
sammen med børnene gen-
nem mange år haft gode og 
spændende oplevelser i Klin-
teskoven.

Så kom et spændende punkt 
i programmet. Hvert barn fik 
dej til en bolle. Den blev put-
tet i en plasticpose og bundet 
for og derefter lagt ind på 
maven af det enkelte barn for 
at hæve. Først skulle bollen 
ha´ energi - kropsvarme fra 
barnet – senere skulle bollen 
gi´ barnet energi. – En dreng 
var så uheldig at tabe sin dej, 
mens han legede, men det 
blev der rådet bod på. Da bå-
let var brændt til gløder, blev 
en solid jernrist lagt over og 
derpå en bradepande. Bør-
nene sad i kreds omkring 
ildstedet og fik bagt deres 
boller, som sikkert smagte 
dejligt.

Hvad laver de ellers?

En voksen fortalte om andre 
aktiviteter, de havde andre 
skovdage. At klatre op og 

kaldet triller. Den medbragte 
madpakke blev hurtigt spist, 
og en voksen forklarede da-
gens program, der denne dag 
stod på bål og bollebagning. 
Dejen var æltet hjemmefra. 1 
barn blev udnævnt til bålme-
ster – skulle holde øje med 
ilden, 2 andre skulle sørge for 
brænde til bålet. Der blev tid 
til en lille tur på egen hånd, 
men ingen måtte gå længere 
væk end de kunne se en vok-
sen eller en voksen kunne se 
dem. Et væltet træ i nærheden 
fristede en del til en klatretur. 
En dreng fandt en stor sort 
bille, som han tog i hånden og 
stolt viste frem for kammera-
terne, en anden var optaget af 
en sjælden sommerfugl. Der 
var mange andre spændende 
iagttagelser i naturen.

Dejhævning

Klinteskoven 
– en herlig lege plads 
for børnene fra 
Ebberup 

Når det er onsdag og klok-
ken er ca. 10.25 standser 
Kalles bus ved Klinteskovs-
vej og ud myldrer en flok liv-
lige børnehavebørn og deres 
voksne fra Børnehuset i Eb-
berup. De går med deres op-
pakning ca. 200 meter ind i 
Klinteskoven. Sådan har det 
været i mange år. 
Helnæsposten var med den 
7. maj og vil referere nogle 
af denne dags oplevelser. 
Solen skinnede fra en skyfri 
himmel ned gennem de lyse-
grønne bøgeblade og skov-
bunden var et blomstrende 
tæppe.
Børnene har base på en åben 
plads i skoven, hvor der er 
bygget et skur med 2 aflåste 
trækasser, der gemmer bør-
nehavens ting.

Var alle kommet med?

Første punkt var navneopråb, 
alle skulle svare og ellers tie 
stille mens den voksne talte. 19 
poder og 3 voksne var på Hel-
næs denne dag. Et af børnene 
- Kristian Rasmussen - bor på 
Helnæs. Det er kun de ”store”, 
forskolebørnene, der får lov 
at være med. Børnene satte 
sig på afsavede træstammer - 

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

Ingen gevinster til 
oplevelse i Tobaksgården 
denne måned.

– ja, du har ret, den ser ikke spændende ud i dag

– det er nu også rart, at man en 
kort stund kan være lidt alene 
dende ud i dag
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Meddelelse: 
Høslætlauget/plejegruppen 
mødes den 17. august kl. 
10.00
Jeg satser på at kickstarter 
høslætlauget - eller hvad vi 
nu kalder det - søndag d. 
17. august 2008, kl. 10.00 
- ca. 16. Til den tid er yng-
lefuglene færdige med at 
yngle og så kan vi husere 
mere frit. Jeg arbejder vi-
dere med at skaffe folk og 
materiel. Tag din nabo med. 
Se artikler i HP nr. 5 og i 
dette nummer om plejegrup-
per / støttegrupper.

Program følger senere – et 
element bliver frokost i det 
grønne. Jesper Vagn Chri-
stensen Naturvejleder/biolog 
jvc@sns.dk

Direkte tlf. 63 60 10 44 
Mobil 21 49 00 28

Gudstjenester
8. juni kl. 9.30
15. juni kl. 9.00
22. juni kl. 9.30
29. juni kl. 11.00

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

Loppemarked i arkivet
Helnæs Byvej 63 A
På grund af pladsmangel i arki-
vet 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 købes minder 
fra det gamle lokale bibliotek.
Der er landbrugsfaglig littera-
tur, der er historiske romaner og 
mange klassiske børnebøger.
Vi holder udsalg. Åbningsti-
den er lørdag d. 7 juni 2008 fra 
klokken 9.30 til 11.30 eller så 
længe der er behov for det. 

Petanque
Mød op hver tirsdag kl. 19.00 
på petanquebanen ved sports-
pladsen.
Husk hver første tirsdag i må-
neden indledes med grill og så 
er det kl. 18.00 vi begynder.

Menighedsrådsmøde i  
borgerhuset 
Tirsdag den 17. juni i Bor-
gerhuset kl. 19.30

Fugleskydning
Den 19. juli. 
Vi søger frivillige til at hjælpe 
med at stille op og gøre klar til 
fugleskydningen torsdag den 
17. juli kl. 18.00 i forsamlings-
huset.
Vi søger også frivillige til at 
passe boder lørdag den 19 juli.
Og så søger vi sponsorer og 
donorer til gaver og præmier til 
konkurrencer.
Vi modtager også gerne gam-
melt porcelæn til ”Det mun-
tre køkken”.
Henvendelse til Morten på tlf. 
44 35 13 12 Bedst ml. 17-20

Helnæs Kultur og  
Musikforening
Helnæs gl. Præstegård.
Stævnevej 7, Helnæs, 
5631 Ebberup.

Program 2008 
Lørdag den 21. juni kl. 20.00
Fransk kammermusik.
Lørdag den 5. juli kl. 20.00
Mary ś Move – Melodiske 
sange i mange stilarter.
Lørdag den 19. juli kl. 20.00
Hotel Evergreen – Jazz- og 
evergreens
Lørdag den 2. august kl. 
20.00 Operacafé – Opera – 
tæt på
Lørdag den 16. august kl. 
20.00 Nordisk musik – Grieg 
og Sibelius, sang og piano
Lørdag den 30. august 
Danske sange iklædt brasili-
anske rytmer.

Enhedspris 150 kr. 
Medlemmer 100 kr.
Billetbestilling 
6477 1313 / 6477 1272 eller 
billetnet tlf. 6212 1314
Medlemskab af foreningen 
koster 125 kr. pr. person på 
tlf. 6477 1313

DET SKER I JUNI

go’ fest – go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

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

Helnæs Beboerforening
Fmd. Annelise Larsen
Tlf. 6477 1595

Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Laila Hansen
Tlf. 6477 1870

Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Dan Ravn-Jonsen
Tlf. 6477 1501

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

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

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

FORENINGER

Jil Indramning
v/Jan Lund

Butik
Åbningstider:

 Torsdag - Fredag: Kl. 14-18
 Lørdage: Kl. 10-13

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale
Stenløsegyden 10, 

Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44Læs mere på Tobaksgårdens

hjemmeside:
www.tobaksgaarden.dk

03 Juno
 
05 FOLKEMUSIK AFTEN med 
Spelstina (S) og Willow Tree
 
07 Børnerevy 2008
 
10 No country for old men
 
12 Bruce Guthro Band - Support: 
Rikke Lundorff
 
17 Spillets regler
 
24 Gaven
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Efter ombygning
2 pæne døre (en hvid og en 
natur), 2 flade radiatorer og 
et nydeligt toilet kan afhen-
tes hos Pie og Gerner, 
Helnæs Byvej 51
Tlf. 6447 4245

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

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

KALLE`S HJØRNE
Den gl. Brugs på Helnæs 
NYT OG BRUGT sælges.
Tøj, Nips og masser af diver-
se ting. Åben hver weekend 
kl. 10-16.
Vi ses på Kalles Hjørne.
KALLE ”BUS”

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

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

12 UGER 16 UGER
fra oktober fra januar

HØJSKOLEN
FOR VOKSNE

KUNST
IDRÆT

FILOSOFI
PSYKOLOGI

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

Ring efter skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Køb og salg annoncer op ta-
ges gratis og skal være re-
dak tionen i hænde senest 6 
dage før den første i hver må-
ned. Billeder kan medtages i 
et vist omfang.

Husk:
Brugere af denne side be-
des venligst kontakte Helle 
Blume Andresen, når der er 
handlet eller der ønskes æn-
dring af annonce. Vi ønsker 
siden skal være aktuel og 
levende.

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

forsendelse

Ring eller mail
til Ulla Dreisler
tlf. 64 77 13 72

dreisler@mail.dk

Tagplader
kan afhentes gratis iflg. nær-
mere aftale
Helnæshus,  
Strandbakken 57
Tlf. 6477 1370

Solarium – så godt som en 
tur til Hawaii
Et fuldt funktionsklart sola-
rium kan afhentes – gratis.
Arne D. Rasmussen, 
Østergård
Helnæs Byvej 43, 
Tlf. 6477 1364.

Elradiatorer
Har du det som om du sidder 
på Nordpolen, har vi løsnin-
gen. Energirigtige elradiato-
rer med termostat kan afhen-
tes gratis.  
Helnæshus,  
Strandbakken 57
Tlf. 6477 1370

IFØ Toilet
Nyere toilet med hvidt træ-
sæde kan afhentes gratis.
Helnæshus,  
Strandbakken 57
Tlf. 6477 1370

Hvid »gæste« håndvask
Lille hvid vask kan afhentes 
gratis.
Helnæshus,  
Strandbakken 57
Tlf. 6477 1370

TILHØRER DET 
DIG?? 

Digitalt kamera 
fundet på stranden ved 
Helnæs

Ved strandrensning lør-
dag den 24. maj blev et 
digitalkamera fundet 
på stranden nedenfor 
Strandbakken på Hel-
næs´ syd/østlige hjørne. 
Model: Nikon, Coolpix 
3700. Kameraet lå i en 
sort stofpose med mær-
ket Nikon påsyet. Tilsy-
neladende tabt kort før 
fundet.

Henvendelse  til 
HelnæsPosten 
Tlf. 24 82 25 30

Tusind tak 
for opmærksomheden til 
min konfirmation den 11. 
maj 2008.

Med venlig hilsen 
Josefine Lilly Solveig 
Hansen

Tillykke!!
Kenneth Keller (Klinteskov-
vej) fejrer sin 40 års fødsels-
dag den 21. juni og ønskes 
et kæmpe stort tillykke fra 
konen.

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
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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!
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Galleri Kunst & Håndværk holdt fernisering søn-
dag den 1. juni kl. 14.00. Tre kunstnere udstiller. 
Foruden Marian Rune, der udstiller malerier, er 
det Kirsten Svenstrup, skulpturer og Ann-Kerstina 
Nielsen, grafik. 

HP+
Årets friluftsgudstjeneste blev 
afholdt 2. Pinsedag i stegende 
varme i en pragtfuld gryde i 
området bag Gustavsminde 
mellem Kærum og Melby. De 
to pastorer, Carl Bjarkam og 
Anders L. Rasmussen, ses i 
fortrolig samtale efter guds-
tjenesten. De er synligt berørt 
af varmen.

– Du, har du tænkt på, hvor 
rart det er, at vi to, sådan en 
dag, kan nøjes med at have 
undertøj på.
– Jamen, har du da undertøj 
på?

Kunst på Helnæs den 1.-29. juni 

Maleri, Marian Rune

Montrene: Skulptur, Kirsten Svenstrup

Grafik, Ann-Kerstina Nielsen


