
papirer hjem fra kampagnen 
»1ton mindre«. Bl.a. tre bal-
loner der hver illustrerede, 
hvor meget 1 kg. CO2 fylder. 
Foreningen Norden havde via 
sin repræsentant, Merethe 
Edlefsen, dækket op med en 
række genstande fra og bø-
ger om Grønland og Helnæs 
Kultur- og Musikforening 

en række fabelagtigt, med-
rivende grønlandske san ge.  
Ind imellem kunne de besø-
gende kigge indenfor i Galle-
riet, Helnæs Kunst og Hånd-
værk, Stævnevej 9, hvor der 
var opstillet tre udstillinger 
af hver af de deltagende for-
eninger. Helnæs Energi- og 
Miljøforening havde udar-
bejdet en hvervebrochure og 
hentet en række plakater og 

ste indslag som var kaldt 
»Politisk café med energi-
politisk ordfører Lars Chr. 
Lilleholt, MF (V). Der var 
60, der deltog, da Kultur- og 
Musikforeningen med en 
lille reception åbnede sæso-
nen og foreningen Norden 
introducerede aftenens kon-
cert med Rasmus Lyberth og 
Chr. Søgård. Og der var 120, 
der sad i kirken og påhørte 

En festlig dag, den bedste 
endnu i året 2009, 
vejrmæssigt, alt gik som 
planlagt og ikke mindst nød 
de mange besøgende at være 
her

FEstdag
Af Poul Dreisler 

Der var i runde tal 50, der 
overværede programmets før-

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk
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noget helt andet; nemlig at 
der er noget særligt ved den 
menneskelige tilværelse. At 
mennesket har nogle særlige 
evner. Evnen til at tænke, 
tale, synge, føle, drømme 
og skabe. Mennesket er ikke 
bare til på samme måde, som 
en ting er til på eller et dyr. 
Mennesket ingen abekat. 
Mennesket er ånd. Og dvs. 
at det har evnen til at forhol-
de sig til sig selv, og til sin 
tilværelse – til det liv, vi er 
med til at skabe for os selv 
og andre. Vi kan ikke leve 
menneskeligt uden at forhol-
de os til, hvordan vi indretter 
os med de vilkår som tilvæ-
relsen byder os, forholde os 
til livet og døden, naturen, 
kærligheden og medmen-
nesket. Og til hvordan det 
er værd at leve sit liv. Det 
er derfor, Grundtvig siger, 
at mennesket ingen abekat 
er: Fordi det har evnen til at 
forholde sig til sin tilværelse; 
Fordi det har ansvar, og fordi 
det kan skabe nyt. Det kan 
tænke, tro, handle og leve på 
en ny måde. I stedet for bare 
at efterabe de andre, og gøre 
som ’man’ gør. For: »Menne-
sket er ingen abekat, bestemt 
til først at efterabe andre dyr, 
og siden sig selv til verdens 
ende. Men en mageløs, un-
derfuld skabning.«

PastORENs KLUMME anders Lundbeck Rasmussen
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abekat  
eller  
åndsvæsen
»…Mennesket er ingen abe-
kat, bestemt til først at efter-
abe andre dyr, og siden sig 
selv til verdens ende, men 
han er en mageløs, underfuld 
skabning,.. et guddommeligt 
eksperiment, der viser, hvor-
dan ånd og støv kan gennem-
trænge hinanden…« Det er 
Grundtvig, der i sin bog om 
Nordens mytologi fra 1832 
skriver, at vi mennesker ikke 
er abekatte, men et guddom-
meligt eksperiment af støv 
og ånd. Grundtvig skrev 
ikke, som han gjorde for at 
bestride, at mennesket ned-
stammer fra aberne, sådan 
som Charles Darwins påstod 
det i sin udviklingslære. For 
Darwin skrev først sin bog 
om »Arternes oprindelse« 27 
år senere i 1859. En bog der 
gav anledning til en vældig 
strid mellem kirkefolk og vi-
denskabsmænd, om hvorvidt 
mennesket nedstammede fra 
aberne eller var skabt af Gud. 
Selvom der ikke nødvendig-
vis er en modsætning imellem 
de to ting. Men alt det vidste 
Grundtvig ikke noget om. 

»Mennesket er ingen 
abekat, bestemt til
først at efterabe andre 
dyr, og siden
sig selv til verdens 
ende. Men en
mageløs, underfuld 
skabning.«

Når han skrev som han gjor-
de, så var det for at pege på 

De fleste kom tilbage med 
halvt eller kvart fyldte poser, 
som blev lagt på ladvognen.
Der var alt fra murerbalje til 
waders, parasol, ølflasker og 
– dåser, patronhylstre, jern, 
plastikflasker og – poser.  Men 
det positive var, at mængden 
af affald var betragteligt min-
dre end foregående år.
Bagefter nød vi pølser, øl, 
vand og kartoffelsalat, og fik 
os en god og hyggelig snak.
Stor tak til Peter, der lagde 
ejendom til og til jagtfor-
eningen, der beværtede ind-
samlerne. Igen en god dag!

em

Kl. 9.00 den 27. maj var der 
stort fremmøde hos Peter på 
Søgård. Strandrensningen 
skulle begynde.  Peter delte 
os ind i hold, som fik hver 
deres strækning af stranden 
at rense. Bevæbnede med 
sorte affaldsposer begav vi 
os af sted.  De første var al-
lerede tilbage omkring 11 
– 11.30-tiden og kunne så 
nyde en øl eller vand indtil 
de sidste kom tilbage.  Imens 
havde Eigil tændt grill éne 
og havde sørget for pølser 
med tilbehør, og Birgit hav-
de lavet kartoffelsalat med 
og uden hvidløgsdressing.

Strandrensere med udbytte  Foto: gb

 strandrensning

VI HaR MOdtagEt
En ny forening har set da-
gens lys!
Da en gruppe borgere på Hel-
næs mener, at det er længe si-
den, vi har fået en ny forening, 
har de valgt at stifte Helnæs 
Befolkningsforening!
Den stiftende generalforsam-
ling afholdtes i Borgerhuset 
den 27/5 - 09 . Foreningens 
formål er at styrke samspillet 
mellem sport, sprut og fritid! 

På billedet ses det meste af 
bestyrelsen.  Medlemskort 
kan afhentes gratis hos Niels 
Ulrik, Ryet 28, med med-
lemskortet følger en gratis 
pilsner eller vand!!
Vi vil i HelnæsPosten holde 
jer orienteret om foreningens 
aktiviteter. 
Helnæs Befolkningsforening 
Niels Ulrik Hansen
Ryet 28, Helnæs

Foreningens initiativtagere  Foto: hba

Om bosætning

På side 16 i bladet, er der en artikel om at blive Årets landsby 
i Assens Kommune med adgang til at fortsætte i konkurren-
cen om at blive Årets landsby 2009. Der er tre ting, man vil 
måle på. 1. Hvordan byder landsbyen tilflyttere velkommen? 
Hvilke tiltag gøres der for at integrere tilflytterne i det lokale 
landsbyliv? og 3. Hvilke tiltag gøres for at tiltrække nye bor-
gere til området. Der er en præmie på 10.000 kr. til vinderen. 
Hvis man vil deltage, kommer man hurtigt til at tænke over, 
om det nu er lige vilkår, man sammen med andre, deltager på. 
Især dette med at tiltrække nye borgere til området. Det er det 
væsentligste. Det er det, der handler om bosætning. Et område 
som Helnæs er uhyre sårbart. Det viser sig i disse år, hvor høj-
konjunkturen har kunnet indfri mange ønsker, hvor det at bo 
naturskønt, har haft en høj prioritet. Når så konjunkturerne 
vender, ses det omgående. Der er sket et stop. Den omsætning, 
der tidligere har været og den villighed til at modernisere og 
renovere, sker ikke længere i samme omfang. 

som det er nu, svarer såvel landdistriktspolitik 
fra EU, regering og kommune til det, 

man får, når man ved køb af en soft-ice  
siger ja til: »ska´ der krymmel på?«

Der er nu ca. 15 huse og ejendomme til salg og man skal ikke 
være meget stedkendt for at vide, at der også vil blive flere. 
Samtidig sker der nedlæggelser af helårsboliger til enten andre 
boformål eller til brug som fritidshuse.  Helnæs har en ubalance 
mellem antal boliger og boende. Endnu kan det tåles, men der 
kommer et tidspunkt, hvor den manglende omsætning, skaber 
et synligt problem. Og så kan man være på vej tilbage til tiden 
før ca. 1990, hvor denne tilstand var faretruende nær. Alt dette 
er sket på ca. 1 ½ år. Her er landdistriktspolitikken ikke nok.  
Regeringens LAG-midler eller omlægning af landbrugsstøt-
ten til landdistriktsstøtte er ingenting. Der savnes en anden 
måde at se på landdistrikter på. En måde, som kan tilgodese 
muligheder for bosætning i selv et så restriktivt regelpålagt 
område som Helnæs. Vi er underlagt nogle rammer, og nogle 
strukturprocesser, der fastlåser stedet på en måde, der kun 
kan skabe afvikling og ikke udvikling. Vi skal ikke ændre på 
noget, der ødelægger natur eller landskabeligt særpræg, men 
fleksibilitet og en aktiv forholden sig til et områdes langsig-
tede udvikling, både når det angår driftsformer for jordbruget 
og når det gælder bosætningsmuligheder, bør være grundlaget 
for situations- og stedbestemte vurderinger og beslutninger. 
Man kunne begynde med en analyse af forholdene og deraf 
vurdere, hvad der så aktivt kan formuleres af løsningsmulig-
heder. Som det er nu, svarer såvel landdistriktspolitik fra EU, 
regering og kommune til det, man får, når man ved køb af en 
soft-ice siger ja til: »Ská  der krymmel på?« pd
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sante spørgsmål blev drøftet 
og alle var godt informeret 
og nød eftermiddagskaffen 
med småkager undervejs. 

En betagende, bragende god 
kirkekoncert  

Inden koncerten sad ca. 60 
gæster i haven på Stævnevej 
med et glas hvidvin i hån-
den for at høre formanden, 
Poul Dreisler, fortælle om 
musikforeningens sommer-
program og om denne ene 
aften på fremmed grund.
Ellers er koncerterne fortsat 
i de vante rammer i Helnæs 
gl. Præstegård. Der blev op-
fordret til at orientere sig på 
foreningens hjemmeside, at 
blive noteret på maillisten og 
gerne også som medlem af 
foreningen. Herefter fortalte 
foreningen Nordens repræ-
sentant, Merethe Edlefsen, 
om Grønland og især om de 
emner Rasmus Lyberth tager 
op i sine sange. Hun læste et 
par sange, som hun tidligere 
havde oversat til dansk. Efter 
et ønske om en god sæson og 
en skål, var det tid til at gå til 
kirken, som præsten og me-
nighedsrådet meget venligt 
havde stillet til rådighed.
Chr. Søgårds meget følsomme 
harmonika accompagnement 
underbyggede på allerbedste 
vis Ramus Lyberths sanglige 
udfoldelser og eget guitarspil. 
Et par sange accompagnerede 
Chr. Søgård på kirkens orgel 
– en flot detalje. 
Vi skal ikke anmelde kon-
certen her, blot nævne at alt, 
hvad foreningen havde lovet 
publikum på forhånd, blev 

det gasselskab, der leverer 
gassen har en meget stor 
gæld, som først er afviklet i 
2024, derfor var det svært at 
skifte til ny leverandør. Det 
stort anlagte biogasprojekt i 
Assens, hvor landbruget er 
leverandører, blev nævnt. 
Det har svært ved at komme 
i gang, idet de økonomiske 
vilkår ikke er fuldt tilstede. 
Hertil blev svaret, at af de 
biogas muligheder, man har 
i Danmark, udnyttes p.t. 
kun 5%, hvor man faktisk 
burde kunne komme op på 
40%. Altså en 8-dobling af 
det aktuelle niveau.  Endelig 
ønskede Britta Schall Hol-
berg, at Anders uddybede, 
hvad hun læste om i HP 
vedr. Energi-foreningen. Et 
spørgsmål, som formanden 
gerne svarede på. Herunder 
fortalte han, at foreningen 
netop havde sendt en an-
søgning til kommunen om 
at få de principielle mulig-
heder belyst for at opstille 
en vindmølle på Helnæs. 
Til dette indlæg kunne LCL 
indskyde, at netop den sam-
me dag, altså den 29. maj, 
havde Folketinget vedtaget 
en lov, hvorefter lokalt op-
satte vindmøller skal være 
i lokales ejerskab. Man vil 
altså ikke skulle have frem-
med investorers interesser i 
baghaven. En oplysning som 
vakte glæde, idet det netop 
er foreningens målsætning, 
at fælles anlæg skal base-
res på brugerkredsens ejen-
domsret og dermed økonomi 
ved anlægget. Flere interes-

tilslutte sig den aftale, man 
forventer på mødet i Kø-
benhavn i november. Obama 
vil ikke risikere, at komme 
hjem, som Clinton gjorde det 
efter Kyoto-mødet med en 
aftale, der bliver nedstemt i 
Kongressen. Derfor afholdes 
inden november møder med 
de største økonomier, Kina, 
EU og andre. 
Fra den hjemlige scene blev 
den danske vindmølleindu-
stri berørt. Her kunne LCL 
beskrive en forventning om, 
at den nuværende eksport fra 
DK på ca. 40 mia. i 2012 vil 
være på ca. 100 mia. i udstyr 
til såvel kraftvarme, som  
vindenergi. Nævnte bl.a. de 
tre havvindmølleparker, der 
er på vej. Ligeledes berørtes 
de initiativer kommunerne 
er ved at lægge op til bl.a. 
gennem Klimakommuneord-
ningen. F.eks. vil Ruders-
dal Kommune i 2012 have 
lagt infrastrukturer om til 
fremme af elbilernes indtog. 
Nævnes skal det, at Assens 
Kommune er blevet en af 
de første klimakommuner i 
landet.

debatten

Efter et 20 minutters indlæg 
kom der gang i spørgsmå-
lene. På spørgsmålet om det 
folkelige engagement i alt 
dette, svarede LCL, at der 
netop var bevilget 3 x 20 mill. 
til fremme af husstandsløs-
ninger. Om dilemmaet mel-
lem naturgas og fjernvarme 
i Ebberup svarede LCL, at 
det var ret kompliceret, idet 

munens borgmester Finn 
Brunse, dukkede op og hele 
kampagnens praktiske leder, 
udviklingsrådets direktør, 
Inge Dahl, havde også valgt 
at køre til Helnæs sammen 
med den anden tilstedevæ-
rende MF ér Britta Schall 
Holberg. Formanden for ener-
giforeningen, Anders Lyng, 
var på arbejde på Højskolen, 
og hvad kan være et mere 
relevant højskolefagligt pen-
sum, end at deltage i noget, 
der kaldes »debat, kunst, 
musik og kultur«, så han 
kom med hele holdet til an-
skuelsesundervisning i prak-
tisk landsbyliv. Arrangører-
ne var fuldt ud tilfredse med 
tilslutningen hele dagen, der 
var dog plads til flere både 
eftermiddag og aften, og man-
ge ville have syntes, at det 
havde været en flot oplevel-
se, hvis de havde været på 
kirkegården i koncertpausen 
og derfra iagttaget solned-
gangen en aften som den 29. 
maj. En oplevelse i sig selv.

Energipolitisk Café-møde

Lars Chr. Lilleholt (LCL)
tog udgangspunkt i den nye 
situation i USA efter præsi-
dentskiftet. Her ønsker man 
leverandøruafhængighed (af 
Mellemøst en), alternativer 
til fossile brændstoffer og 
omfattende investeringer i 
miljø- og energisektoren. 
LCL understregede den alvor 
Præs. Obama ser på USÁs 
situation ved at nævne, at 
der udfoldes store bestræ-
belser på, at USA skal kunne 

havde sat sine plakater for 
hele sæsonen op og fremlagt 
programmer og beskrivelser 
af sæsonens koncerter. Den 
fjerde forening, som stod 
bag dette initiativ var Menig-
hedsrådet. Den uvurderlige 
støtte, som lånet af kirken og 
en kontant sum betød, at vi 
kunne være mange og til en 
billetpris, der var 50 kr. bil-
ligere end ellers. (100 kr. for 
alle, der tilhørte menigheden 
mod ellers 150 kr.)

Klima og kultur på Helnæs

Det officielle program be-
skrev arrangementet som 
»Et multimøde på Helnæs« 
og fortsatte »Over temaet 
klodens tilstand, klimaforan-
dringer og CO2-neutralitet, 
mødes debat, kunst, musik 
og kultur på Helnæs«. Og 
sådan blev det. 

En god dag

Vejret kunne ikke være 
bedre. Med undtagelse af 
kirkekoncerten foregik det 
meste i Caféens have ud til 
Stævnevej. Solen stod højt, 
varmt var det og vejrguderne 
havde indrettet det så vise-
ligt denne dag, at den milde 
brise, der kom fra nordvest, 
ikke bragte duftspor af land-
brugsproduktion med sig. 
Nu kunne man nøjes med 
at tale om biogasanlæg og 
gylleseparering etc. uden il-
lustration fra virkeligheden. 
Efter åbningen af udstillin-
gerne i galleriet begyndte 
folk at komme til den gratis 
kaffe med småkager. Kom-

murerfirma gunnar Pedersen

HANS PEDERSEN
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Aut. 
kloakmester
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Ebberup og Omegns 
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Fortsat fra forsiden indfriet – også i den grad – 
se rammen.  

Og sådan blev det. 

Cafémøde med Lars Chr. Lilleholt, MF (V) Foto: hba

Musiksæsonen 2009 åbner  Foto: gb

Rasmus Lyberth i stor koncentration  Foto: Tina Valbjørn

Koncertsæsonen  
indledes med et brag  
af en koncert 

Rasmus Lyberth er en 
alsidig personlighed, 
sanger, komponist, for-
fatter, skuespiller, m.m. 
Hans sangkunst er i sær-
klasse. Lyt med hjertet 
og hør isbjergene knage. 
Det er en anderledes 
og betagende oplevelse 
at høre Rasmus synge 
sine grønlandske sange. 
Hans stemmepragt er 
betagende og hans selv-
komponerede musik har 
en nerve, som ganske 
enkelt er unik. Rasmus 
Lyberth introducerer 
sine sange med varme 
og humor, og så fatter 
han om guitaren og syn-
ger sig, med sin bløde 
melodiøse stemme, lige 
ind i hjertet på folk. 
Skønt teksterne er på 
grønlandsk, løfter Ras-
mus med sin stemme og 
sit intense nærvær ube-
sværet publikum over 
de sproglige barrierer, 
så ingen har svært ved 
at følge hverken ørnens 
himmelflugt, stormens 
susen eller kærligheden 
til et elsket barn. En dyb 
og særlig musikalsk op-
levelse venter de, der får 
billetter til denne aften. 
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jeg bad om escorte – og fik 
det. Det var en lidt speciel 
oplevelse i min høje alder at 
blive escorteret af politiet – 
mig på cykel og politiet pænt 
bagved. På Helnæs kan vi 
begge godt lide at cykle – at 
bevæge os – også til bens. Vi 
nyder at hjælpe andre men-
nesker. Ikke bare tage imod, 
men også yde noget. Det be-
tyder meget for os at kunne 
se fremad, og vi har fra den 
første dag herude følt os godt 
modtaget. Er blevet vældigt 
godt integreret. HP ønsker 
hjertelig tillykke.
Se: Det Sker….

stadig er kendetegnende for 
hende. Hun vil gerne sætte sig 
ind i tingene og lære noget om 
de mennesker, der er omkring 
hende og den egn, hun lever i.

Fyn rundt – og Helnæs

Moira var allerede som 18 
årig kommet til Danmark. 
Senere kom Erik ind i bille-
det og efter mange gode og 
travle år, blev de »smidt ud« 
af deres gård i Kappendrup, 
for at gøre plads til sønnen 
Carls overtagelse af gården. 
Som det tidligere er nævnt i 
HP købte parret Skomager-
huset i 2006 og har indret-
tet sig rigtigt hyggeligt i de 
noget mindre omgivelser. 
De trives begge to herude. 
Den fireårige store hund skal 
»luftes« nu to gange om da-
gen og Moira elsker at cykle. 
»For ikke så lang tid siden 
blev jeg stoppet af politiet på 
en motorvej i England, hvor 
jeg, uden at vide, at det var 
en motorvej, havde cyklet 
længe. Politiet spurgte, om 
jeg ville have et lift, men 

beskedent men kan vi tilføje 
– det er der.

den engelske opvækst

Moira voksede op under 
og efter den 2. verdens-
krig i omegnen af London 
nærmere bestemt mellem 
de to lufthavne Heathrow 
og Northolt. Hun betegner 
barndommen som »den be-
tyder alt« for hvilken person 
man bliver senere i livet. Sin 
egen opvækst beskriver hun 
som solid og tryg på trods af 
krigens mange ubehagelige 
oplevelser. Det hun husker 
bedst fra den tid, er de mange 
fly – Spitfires- der hele tiden 
startede og landede på de to 
før nævnte lufthavne med 
bombeopgaver bag fjendens 
linier. Moira var glad for at 
lære – og måske, siger hun - 
en smule nysgerrig, hvilket 

Vi har besøgt den aktive og 
positive fødselar i en samtale 
om hendes baggrund og om at 
leve livet forlæns

RUNd FØdsELsdag
Af gerner Bauer 

I skomagerhuset på Strand-
bakken hersker der ro og 
hygge. Man fornemmer, 
at her bor mennesker, der 
hviler i sig selv og som har 
overskud. Vi besøger Moira 
Poulsen i anledning af hen-
des 70 års fødselsdag den 19. 
juni og over en velskænket 
kop kaffe, får vi snakket om 
Moira’s engelske opvækst og 
om livet overordnet set. »Det 
er jo ikke mange måneder 
siden (januar 2009) at Hel-
næsPosten bød os velkom-
men, så der vel ikke så me-
get at skrive om« siger Moira 

næshus som pædagog. Det 
var lige efter det dramatiske 
flysammenstød over Maden. 
De faldt for Helnæs med det 
samme og opholdt sig me-
get ofte herude. Deres nabo 
Carlo Jacobsen, som kendes 
for sine mange gode beskri-
velser af livet på Helnæs, fik 
Preben overtalt til at skrive 
alt ned, han vidste om deres 
nye hus. Huset er fra 1862 og 
har haft mange interessante 
ejere gennem tiderne vidner 
det gulnede papir om. »Vi er 
begge faldet rigtigt godt til 
herude og vore 3 børn bor 
alle i og omkring Odense. 
Det giver os ofte muligheden 
for at passe de 3 børnebørn. 
Det gi’r lidt ekstra liv i hu-
set, når det er hos os det fore-
går. Mine normale dage går 
med at læse JyllandsPosten 
grundigt igennem og læse de 
bøger jeg ikke altid har haft 
tid til at læse (købes tit i bu-
tikken på genbrugspladsen 
i Assens og leveres tilbage 
efter endt læsning). Så er der 
petanque hver tirsdag og alle 
de øvrige tilbud året rundt 
der er herude« siger Preben 
og tilføjer med et smil« og vi 
må ikke glemme mit herlige 
job som vicedistributionschef 
på HelnæsPosten. Den første 
torsdag i måneden ligger det 
fast, at Arne (Østergård) og 
jeg tager tørnen med at di-
stribuere HelnæsPosten i vort 
faste område«. »Helbredet 
er normalt godt her i huset, 
men der har været lidt uheld 
på det sidste. Det kommer vi 
snart over. For det skal vi, 
idet der er åbent hus den 20. 
juni kl. 11.00« slutter Preben 
Holk. På vej ud gennem ha-
ven kan vi se den impone-
rende træskulptur med he-
stehoved, som er udført som 
en gave af en kunstnerven. 
Joh, Preben og Elsebeth le-
ver deres liv med kunst såvel 
ude som inde. HelnæsPosten 
ønsker stort tillykke med de 
70 år.

uden for den almindelige ar-
bejdstid. Det synes min far 
ikke var særligt sundt, så ef-
ter halvandet år foreslog han 
at jeg søgte ind til politiet« 
husker Preben. Som alle an-
dre kom han på Politiskolen 
på Artillerivej på Amager og 
fik siden base i den indre by i 
København. »Det Kongelige 
Teater var et af de faste pa-
truljesteder og det synes vi 
alle var ret spændende« siger 
Preben« og som næsten ef-
ter bogen mødte jeg så min 
Elsebeth på Den røde Pim-
pernel og sammen flyttede 
vi ind i en andelslejlighed på 
Enghavevej.  Når jeg nævner 
det for Anker Jørgensen ( 
naboen Mette’s far) over en 
kaffetår, husker han at det er 
lige overfor Folkets Hus. Jo 
der er mange erindringer fra 
vores københavnertid.«
Alt får som vi ved en ende 
og efter 7 år i hovedstaden 
søgte Preben og fik en stil-
ling i Bramming i Ribe poli-
tikreds. Her blev det til over 
30 års virke. Mest i Bram-
ming – en mindre station 
med 4 ansatte og de sidste 5 
år inden pensionen, var det 
i Ribe Preben var politias-
sistent.

Helnæstiden

Som tidligere nævnt købte 
Elsebeth og Preben huset på 
Helnæs allerede i 1985 af Per 
Gøj, som arbejdede på Hel-

HelnæsPostens  
vicedistributionschef runder 
endnu et skarpt hjørne  
i fin form

RUNd FØdsELsdag
Af gerner Bauer 

Vi sidder en lun majefter-
middag i den hyggelige stue 
hos Elsebeth og Preben Holk 
på Helnæs Byvej og drøfter 
livets mange oplevelser i for-
bindelse med Prebens 70års 
fødselsdag den 23. juni. El-
sebeth er stadig lidt træt ef-
ter sin hofteoperation efter 
et fald på vejen og tager sig 
en lille eftermiddagslur Der 
hersker en dejlig ro i stuen, 
som har så megen god kunst 
på væggene .Huset har de 
ejet siden 1985 – først som 
fritidsbolig og fra pensionen 
som 63 årig har huset været 
deres helårsbolig. »Det var 
helt naturligt at vi flyttede til 
Helnæs,  da vi blev pensioni-
ster« siger Preben og tilføjer 
»gode naboer og naturen lige 
uden for døren får man ikke 
mange steder«

turen fra dronningborg

»Jeg er jo født og opvok-
set i Dronningborg og blev 
udlært som autolakerer hos 
Ford i 50’erne. Udover det 
daglige arbejde som vogn-
maler, kunne der være tider, 
hvor vi havde ekstra arbejde 
med at lakere op til 25 biler 

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

Preben Holk 70 år og i god form  Foto: gb

Preben Holk bliver 70

Moira Poulsen en velintegreret 
udlænding  Foto: gb

Moira fylder 70
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og har fundet, at formidling 
er min fremtid. I den form, 
jeg bruger nu. Derfor er mit 
galleri kun åbent efter aftale 
og mange grupper kommer 
forbi. På den måde kan jeg 
give publikum en bedre og 
mere koncentreret oplevelse. 
Så fra, at der kom nogle men-
nesker en søndag eftermid-
dag og gik stille rundt og kig-
gede, er efterhånden blevet 
til, at jeg oftere end tidligere 
kommer ud til mange menne-
sker, deltager i konferencer, 
work shops og udstillinger og 
holder foredrag og kurser. 
Jeg regner med at kunne 
komme med på en stor euro-
pæisk konference/udstilling 
om føje tid. Bogen gør, at jeg 
søger længere ud. Og så har 
jeg mine kurser herhjemme, 
som jo er formidling på nært 
hold og samtidig en prøve 
på, om det holder, hvad jeg 
skriver og siger. De er en sy-
retest på min formidling. 

Hvad med dit eget arbejde med 
billeder, er der tid til det?

kan det give inspiration til 
et digt og til stofbilleder. Ar-
bejde med materialet, arbejde 
med blandingsformer. Teksti-
le billeder, som jeg kendte det 
tidligere, bliver på den måde 
som et fastlåst system, nu kan 
jeg i højere grad se en bevæ-
gelse, der frigør rutinen i ar-
bejdet til noget, der bliver til 
en abstraktion og ender med 
at skabe usikkerhed, idet man 
bevæger sig ind i det ukendte, 
det uprøvede. Den tekniske 
arbejdsmetode med tekstile 
billeder er nu udvidet med 
mine bearbejdede fotos, som 
jeg overfører på stof, i mine 
collagebilleder. Det er den 
nye mere fabulerende udvik-
ling i mit billedarbejde.

Du sagde, at bogen er blevet 
en formidling af dit arbejde?
Ja, mit arbejde med tekstile 
billeder er jo kommunikati-
on, mit galleri og udstillinger 
er det samme. Bogen ligeså. 
Og så er jeg selv blevet bety-
deligt mere kommunikeren-
de, formidlende siden 2007, 

For et par år siden udgav 
solvejg Refslund en bog om 
sit virke. den rummede også 
beskrivelser om hendes liv og 
levned. Fødselsdagssamtalen 
tager denne begivenhed som 
udgangspunkt

FØdsELsdagssaMtaLE
Af Poul Dreisler 

Det er for varmt at sidde i 
glashuset, i hjørnet mellem 
den gamle vognport og stue-
huset på »Bangholm«. Toma-
terne har godt af varmen og 
tåler den, idet de står i skygge 
i de grønmalede kapilærkas-
ser. Der er sået små hvide 
blomster i planteposen om-
kring hver tomatplante. Man 
skal have blik for at gøre no-
get sådant – udnytte de mu-
ligheder, der gives, for at ska-
be noget smukt. Vognporten 
er sval og mod vest ser man 
Lillebælt bag de grønne mar-
ker indrammet af piletræer-
nes bladhang. Et grønt og blåt 
forårsbillede af landskaber 
– lag på lag – indtil kysten 
af Sønderjylland anes. Det 
er Solvejgs hjem og arbejds-
plads. Anders, manden i hu-
set, suser ud og ind, travlt op-
taget af at lægge sidste hånd 
på forberedelserne til et nyt 
hold kursister på Højskolen, 
et kursus han har ansvaret 
for. »Sporskifte og Livsven-
ding« kalder han det. Solvejg 
er også med i et enkelt tema, 

Helnæs Camping
– Fyns naturligste

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

billedkunstneren solvejg  
Refslund fylder 60 år

ligesom Anders er en del af 
hendes virksomhed. 

Den del af dit liv, der ligger 
forud for udgivelsen af din 
bog »Lag på lag – Tekstile 
billeder« i 2007, vil vi ikke 
gå ind i. Det har du skrevet 
en del om i bogen, der er 
en opsummering og beskri
velse af dit liv og virke indtil 
da, samtidig med det er en 
fagbog om at arbejde med 
kunsthåndværk – tekstile bil
leder.  Vi skal tale om bogens 
betydning for dig efter den 
er udkommet. Har den givet 
anledning til et »sporskifte 
og en livsvending«?
På en måde, ja. Dog i en be-
vægelse, der gradvist har æn-
dret min virksomhed og også 
mit syn på det, jeg laver. Det 
at arbejde med bogen, jeg 
producerede den jo selv, har i 
sig selv været fornyende, idet 
jeg skulle lære at arbejde med 
edb på et niveau, jeg ikke 
havde prøvet før. Jeg kunne 
ikke meget med en computer, 
men jeg isolerede mig i et par 
uger og arbejdede med grafi-
ske programmer og blev for-
trolig med det og har nu fået 
et ganske andet forhold til 
det. Nu kan jeg se, at compu-
teren er blevet en del af min 
egen udvikling i min måde at 
arbejde på. 

Hvad har bogen betydet 
konkret?
Den er blevet anledning til, 
at jeg er blevet meget mere 
kendt i Norden. Jeg er blevet 
bedt om at holde foredrag og 
kurser og meget andet i alle 
de nordiske lande. Selv fin-
nerne køber bogen, selvom 
de ikke kan læse den. På 
den måde er bogen blevet en 
kommunikation af mit arbej-
de og af mit liv. Jeg har gen-
nem den dokumenteret det, 
jeg kan – også det normalt 
uudsagte – det ubevidste – 

har jeg måttet sætte ord på. 
Det giver tyngde og betyder 
noget, når man står overfor 
andre. Det hele er blotlagt og 
giver grundlag for en række 
nye spørgsmål også for mig 
selv og for min næste bog, 
som jeg tænkte på allerede 
under arbejdet med denne. 

Du skriver flere steder, at 
dette og hint vil du tage op i 
din næste bog, hvad skal den 
handle om?
Den jeg har lavet var tema-
tiseret ret stramt om teks-
tile billeder og så snart jeg 
bevægede mig udover det, 
måtte jeg bryde af og parke-
re sidespringet til senere. Og 
det har jeg det godt med, idet 
mine færdigheder med com-
puteren netop giver mig mu-
ligheder for at blive betyde-
lig mere mangfoldig i mine 
udtryksformer. Jeg kan nu se 
en direkte fortsættelse af mit 
hidtidige arbejde gående fra 
patchwork over fotoet til det 
digitale medie. Når jeg går 
i naturen og tager billeder, 

Det er jo det, der er udfordrin-
gen. Den oplevelse af de mu-
ligheder, der er i den moderne 
teknologi, i fotoet kombineret 
med det digitale medie har 
været af stor betydning for 
bl.a. musikken, og det er det 
også blevet for mig. 

Det er måske det, der kan 
inspirere en ny og yngre ge
neration af kursister? 
Det tror jeg, du kan have ret 
i. Det har jeg ikke selv tænkt 
over, men arbejdet med det skal 
være en udfordring. Usikker-
heden skal mærkes. Der skal 
overskrides nogle grænser. Det 
kan være svært at skulle øde-
lægge et billede 3-4 gange, før 
man kan være tilfreds. Det er 
det sværeste for kursisterne, 
men der er ingen vej udenom. 

Den udfordring og den retning 
i form af din formidlingsvirk
somhed har vel også givet en 
klarhed over, hvor du selv står 
i den brede verden, der handler 
om kunst og kunsthåndværk?
Jeg har prøvet at søge ind 
over grænsen til kunsten. 
Det er som en Berlinmur, det 
er ikke muligt. At skulle over 
grænsen til billedkunst (hvor 
der er fastlagte kategorier) 
er som at bryde gennem en 
jerndør. Håndværk og kunst-
håndværk og så at være selv-
lært, så kan det næsten ikke 
blive værre. »Tekstile billeder 
er ikke kunst«. Jeg har prøvet 
at opsøge en dialog mellem 
kunst og kunsthåndværk, det 
blev en ret ensidig affære. Og 
det er her, jeg har været lyk-
kelig for arbejdet med bogen, 
idet den har markeret for mig 
selv, hvem jeg er og hvad og 
hvordan jeg skal prioritere 
min fremtid. Billedkunstner, 
det er jeg. Men indenfor bil-
ledkunstens regi, og ved be-
dømmelse hos museer, og hos 
kunstanmelderne er tekstile 
materialer ikke anerkendt som 
billedkunst. De censurerede 
udstillinger har meget fastlå-
ste kategorier og der er ingen 
kategori for mit kunstudtryk.

Jeg har lagt mærke til, at du 
har fået nyt skilt ved vejen. 

Digitaliseret portræt af fødselaren  Foto: privat

Solvejg underviser kursister  
Foto: privat

Her er Anders også nævnt 
som partner?
Det er lavet som konsekvens 
af, at jeg ikke længere kal-
der stedet galleri, fordi så 
tror folk, at jeg har fast åb-
ningstid. Og endvidere, fordi 
Anders og jeg udgør et fæl-
lesskab, når det kommer til 
kurser. Her er han en vigtig 
medspiller og når jeg siger, 
jeg har en arbejdshorisont på 
10-20 år, så bliver der også 
plads til at Anders kan være 
med på egne præmisser. Så 

skiltet er et udtryk for både 
en realitet og en vision. Og så 
har jeg stadigvæk udstilling 
i sommerperioden.  På vore 
gruppebesøg holder Anders 
også sommetider foredrag 
om de emner, han holder af. 

Vi ønsker Solvejg tillykke 
med de 60 den 1. juni og 
ønsker hende held og lykke 
med hendes fortsatte arbej-
de, med den næste bog og 
samarbejdet med Anders de 
næste mange år.



10  HELNÆSPOSTEN    juni 2009 juni 2009  HELNÆSPOSTEN 11 

Fifty-fifty meninger om  
dannelsen af en nationalpark i 
det sydfynske Øhav

NatIONaLPaRK 
Af gerner Bauer 

Med to stop i den del af den 
planlagte Nationalpark, som 
ligger i Assens Kommune, er 
første led i forundersøgelsen 
gennemført. Onsdag den 20. 
maj var idevognen på Hel-
næs, hvor ca. 15-20 mødte op 
og gav deres mening tilkende. 
Onsdagen efter gjorde »hol-
det« ophold i Brunshuse og 
her mødte ca. det halve op.

Helnæsbesøget

I sin velkomsttale gav borg-
mester Finn Brunse udtryk 
for, at de to ophold her i 
kommunen gerne skulle 
gøre op med mytedannelser 
om nationalparken og der-
næst afmystificere de for-
domme der naturligt opstår, 
når nye tiltag lægges frem. 
Han slog fast, at der kun bli-
ver en nationalpark såfremt 
der en »ganske væsentlig 
opbakning og frivillighed 
fra lokalbefolkningen«. Det 
er i sidste ende miljømini-
steren, der tager den ende-
lige afgørelse. Borgmesteren 
opfordrede alle til at komme 
af med sine bekymringer og 

forkælet med smukt dækket 
bord, Anders laver spæn-
dende, dejlig mad, Solvejgs 
hjemmebag og altid kaffe/te 
på kanden. Vi bor godt og 
værkstedet er til fri afbenyt-
telse døgnet rundt.               
Solvejg og Anders åbner de-
res hjem og deres hjerter for 
os. Højskoleånden er god at 
mærke og mange personlige 
samtaler er ført. Fortrolig-
hed og tillid er en selvfølge 
og som Solvejg siger: I livet 
er du hele tiden på vej – fra 
lige før til om lidt.

som billedkunstner og gui-
der videre frem, så man selv 
udvikler sit talent og sin helt 
egen stil.
Solvejg øser ud af sin egen 
erfaring og dygtighed, hun 
kender jo teknikken. Tænk 
alle de flotte billeder Sol-
vejg har skabt. Er jeg i gang 
med collage på lærred, stof, 
papir, maling eller et syet 
billede, farverne, strukturen 
og lyset får liv, når Solvejg 
lige fortæller hvad der skal 
til. At være på kursus på 
»Bangholm« er også at blive 

taget som en kær ventet gæst. 
Solvejg og Anders åbner de-
res hjem for os, og fra tidlig 
morgen har vi hver dag gode 
oplevelser. Solvejg leder os 
ad smukke stier i naturen på 
denne skønne ø. Hun åbner 
op for inspiration til dagens 
kunstneriske undervisning i 
værkstedet. Så har man væ-
ret på kursus hos Solvejg, 
har man også fået lidt Hel-
næs med sig hjem. Nu ser 
jeg himlen i en vandpyt, jeg 
ser hvor fantastisk en sten 
kan være, slebet af bølger og 
sand. Årstidernes skiftende 
farver lægger jeg nu mere 
mærke til og ser dem som in-
spiration til nye billeder. Sol-
vejg er der for den der bliver 
undervist, ser hvor man er 

Vi har spurgt en kursist, som 
sammen med sin søster har 
været på kursus flere gange 
hos solvejg, om at skrive en 
fødselsdagshilsen

FØdsELsdagsHILsEN
Af Irma Hørdum 

At være på kursus på »Bang-
holm« er en oplevelse man 
bærer med sig videre frem i 
livet.
Jeg har været på kursus hos 
Solvejg flere gange, første 
gang i 1991 og det har hver 
gang givet mig større til-
lid til at fortsætte med bil-
ledkunsten, selv om jeg er 
amatør.
At ankomme til kursus på 
»Bangholm« er at blive mod-

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

Irma, søster og hele holdet omkring Solvejg  Foto: Irma Hørdum

Om at være 
på kursus

Nationalparkens  
idévogn på togt

ideer til repræsentanterne fra 
Assens Kommune – Natur 
og Miljø, Skov- og Natursty-
relsen og Nationalparken.
I de tre timer besøget på Hel-
næs varede, blev der drøftet 
for og imod en nationalpark 
og mange ideer blev skrevet 
ned af »repræsentanterne«. 
Også de bekymringer, der 
naturligt er om en voksende 
trafik på grund af flere be-
søgende og fra jægerside 
bekymringer, om at vildtet 
kunne forsvinde fra de na-
turlige jagtområder på øen.
Ved afslutningen på de tre ti-
mers besøg, gav Jette Purup 
fra Nationalparken udtryk 
for, at det havde været en 
rigtig spændende dag med 
gode og seriøse indspark til 
den videre proces og som 
en slutbemærkning gav hun 
følgende overskrift »Beskyt-
telse gennem benyttelse«. 
Denne korte beskrivelse gi-
ver egentlig godt udtryk for 
de tanker, der ligger bag ini-
tiativet om dannelsen af na-
tionalparken.

den videre proces

Nu er første del af processen 
godt i gang og for vort om-
råde er der indsamlet og ned-
skrevet alle de bekymringer 
og ideer, som er fremkommet 
under de to besøg. Medarbej-

derne fra Assens Kommune 
sammenskriver alle forsla-
gene og videresender dem til 
Nationalparkens videre be-
handling. Det næste skridt i 
processen er, at der i august i 
år nedsættes fire arbejdsgrup-
per, hvor alle kan melde sig. 
Arbejdsgrupperne skal i pe-
rioden frem til april 2010 gå 
dybere indenfor områderne: 
natur, kulturhistorie, frilufts-
liv og erhverv. Når denne del 
afsluttes i april næste år, udar-
bejdes det endelige forslag til 
en nationalpark på baggrund 
af de indkomne input fra bor-
gerne og skal så præsenteres 
for de berørte borgere.

Selvom man ikke fik besøgt 
idevognen under de to stop, 
kan man helt frem til august 
komme med sin mening på 
www.nationalparksydfyn.dk.
Det hele ender så med, at 
politikerne i de fem berørte 
kommuner i slutningen af 
2010 beslutter, om de vil 
ansøge miljøministeren om 
at udpege området til natio-
nalpark. Og interessant nok, 
er der jo kommunalvalg i 
november i år og så bliver 
det spændende om national-
parktemaet kommer til at 
spille en rolle i debatten i 
valgkampen.

Idévognen på Stævne P-pladsen  Foto: gb

Rundbordssamtale om nationalpark  Foto: gb
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Søndag den 24. maj var der 
rigtig liv i Storskoven. Børn 
fra Helnæs og Dreslette 
muntrede sig sammen med 
en idrætsstuderende Kri-
stian fra Odense Universitet. 
Han skulle bestå eksamen i 
at undervise børn og unge i 
skovatletik. Dagen startede 
med opvarmningsøvelser, 
så var der ellers mange for-
skellige spændende aktivi-
teter: Balancegang med bø-
jede knæ og avis på hovedet. 
Spydkast. Løb venstre om 
markerede træer. Strandbold. 
Hoppebold. Kaste til måls. 
Og meget mere. Eleverne var 
delt i 2 hold og konkurrerede 
i de forskellige discipliner 
mod hinanden. Kristian løb 
med på mange af turene, så 
han var nok den, der fik aller-
mest motion. Børnene skulle 
på skift tage tid på stopuret, 

gård driftschef for Vand-
sektor, herunder spildevand. 
I forbindelse med denne 
ændring, er der udarbejdet 
forslag til en langsigtet spil-
devandsplan for de kom-
mende 25 år. Forslaget går 
ud på, at der til den tid kun 
skal være to anlæg i Assens 
Kommune, sandsynligvis et 
i Assens og et i forbindelse 
med kommende industri-
områder ved motorvejen. 
De ca. 10 lokale anlæg, der 
eksisterer nu, skal nedlæg-
ges og her er både Helnæs og 
Aa indregnet. Der er derfor 
fornuft i at nedlægge Helnæs 
allerede nu, oplyser Jørgen 
Overgård.

spildevandet til aa

Det er besluttet, at anlæg-
get på Strandbakken, som 
det ser ud nu bevares, og at 
de beholdere og nedfæld-
ningsanlæg, der er, fortsat 
skal fungere som buffer og 
til grovrensning. Det øvrige 
flydende spildevand pum-
pes gennem en ledning i en 

anlægget ved strandbakken 
fungerer ikke godt nok. det 
er enten en politianmeldelse 
eller lukning. Er det nu vi skal 
have fibernet til Helnæs?

RENsNINgsaNLÆg 
Af Poul Dreisler 

Spildevandet ledes til rens-
ningsanlægget ved Aa Strand. 
Jf. planerne for det nydan-
nede Assens Forsyningssel-
skab A/S, skal det senere le-
des til Assens, idet man har 
lagt en strategi, der betyder, 
at der kun skal være to rens-
ningsanlæg i kommunen om 
25 år.  

Rygter om lukning

Helnæsposten har tidligere 
hørt rygter om anlæggets 
lukning, idet man har erfa-
ret, at det ikke fungerer op-
timalt, fordi der ikke tilføres 
spildevand nok. I en samtale 
med HP fortæller driftschef 
Jørgen Overgård, at det ikke 
er problemet. »Det virker 
sådan set godt nok, idet det 

redaktion: anne Hansen

BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

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

ASSENS
Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.
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STIGA MULTICLIP 50 S RENTAL er en selvkørende klipper der er meget let 
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skovatletik

billetter til  
tobaksgården
Der er efterhånden mange 
børn og unge, der har en ople-
velse i Tobaksgården til gode.
Find ud af, hvad I kan tænke 
jer at se og giv besked til 
Anne.

Børnene venter på næste opgave 
Foto: ah

Helnæs rensningsanlæg  Foto: hba

Rensningsanlægget  
på Helnæs lukkes

overholder myndighedernes 
grænser for alle organiske 
stoffer. Dvs. der ledes f.eks. 
ikke kvælstof eller fos-
for ud i vandet. Det eneste 
problem er det, der kaldes 
letsvævende partikler. Det 
kan det ikke rense godt nok 
for. Alt er renset jf. bestem-
melserne, men ikke lige 
netop dette stof, som er ret 
irriterende, idet det ikke be-
tyder det hele, men stående 
overfor truslen om en po-
litianmeldelse, har man nu 
endelig besluttet, at det er 
bedst at foretage sig noget 
dramatisk. Man har søgt at 
gennemføre en finpudsning, 
men det har ikke hjulpet, og 
nu vil man ikke mere. Der 
er ligeledes indledt skridt til 
en erstatningssag mod det 
firma, der opsatte anlæg-
get i år 2000«, siger Jørgen 
Overgård.

assens  
Forsyningsselskab a/s

Ved dannelsen af forsynings-
selskabet blev Jørgen Over-

næsten lige linje op gennem 
Helnæs, med Møllen som 
første sigtepunkt og der-
næst langs med Helnæs By-
vej til Bobakkerne. Hvorfra 
det føres over til Agernæs 
og kobles på ledninger der 
og videre til Aa. P.t. er man 
langt i planlægningen af 
operationen, men venter på 
tilladelser til at arbejde i Bo-
bakkerne. Jørgen Overgård 
regner med, at det hele går i 
gang, når høsten er af mar-
kerne i sommer og efteråret 
og med 600 m pr. dag på en 
strækning på 8 km tager det 
ikke lang tid.

Fibernet til Helnæs?

Det hele lyder som en drøm, 
der nu går i opfyldelse. Nu 
skal vi have lagt en fiber-
ledning ned sammen med 
spildevandsledningen og 
endelig få en digital betje-
ning, som området har øn-
sket sig gennem mange år. 
Men nej. »Glem det« siger 
Jørgen Overgård. »Det kan 
ikke lade sig gøre. Jeg har 
hørt om dette ønske tidli-
gere, men det er teknisk ikke 
muligt. Man kan ikke lægge 
den type kabler ned til spil-
devandsledninger, idet der er 
nogle tekniske forhold, der 
skal tilgodeses og det kan vi 
ikke med den nedgravnings-
teknik vi benytter. Vi lægger 
ned med en plov, der placerer 
ledningen og lukker renden 
igen, så det er desværre ikke 
muligt.« slutter Jørgen Over-
gård.

så det gjaldt om at koncen-
trere sig. Midt på dagen var 
der en pause med hyggeligt 
samvær, pølser og snobrød 
over bål ved stranden. Jakob 
Haahr var eksaminator, hans 
vurdering kendes ikke, men 
der var flot solskin og god 
stemning. Et sundt og spæn-
dende arrangement.

Det gælder: Kristine, Maria, 
Emma, Emil, Paula, Ellen, 
Rebekka og Line.
Den 12. og 13. juni er der en 
ungdomsgruppe, der spil-
ler et stykke, der hedder: 
»Spøgelset fra Canterville«. 
Måske det ku´ friste nogle af 
jer.
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Under rubrikken PERSONLIGE optager HelnæsPosten med
delelser om kommende fødselsdage, jubilæer, bryllupper, og 
lignende familiebegivenheder. Desuden bringer vi taksigelser 
og nekrologer. Alle gerne med foto.

PERsONLIgE

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

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.

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

Læs mere på tobaksgårdens
hjemmeside

www.tobaksgaarden.dk

02 Gran Torino 

06 Samba Skole
 – Med Jorge Degas

09 Baader Meinhof Komplekset

16 Engle & Dæmoner

30 Star Trek

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

Åbent hus i  
Forsamlingshuset
Åbent Hus lørdag den 20. 
juni kl. 11.00, hvor familie, 
venner og bekendte og alle 
her på Helnæs, der vil være 
med at fejre min 70 års dag, 
er velkomne. Vi ses Preben 
Holk

Åbent hus med jazz 
den 27. juni
Når jeg runder de 70 år, skal 
det fejres med god svin-
gende jazz. Derfor inviterer 
jeg til en svingom til Missi-
sipi Stompers, lørdag den 27. 
juni kl. 18.00 i forsamlings-
huset. Jeg håber rigtig man-
ge vil komme, og tage deres 
egen mad med. Tallerkner 
og bestik er på stedet. Jeg 
sørger for noget at drikke 
til. Kl.20.00 begynder mu-
sikken og så skal der danses 
og festes. Velkommen – jeg 
glæder mig. Vi ses Moira 
Poulsen.

Åben stald på Søgård
Vi holder åben stald onsdag 
den 10. juni fra kl. 19.00. Der 
vil være mulighed for at se 
malkerobotterne i drift. Alle 
er velkommen. Laila og Pe-
ter, Søgård

Menighedsrådsmøde
Næste møde afholdes i Bor-
gerhuset onsdag den 17. juni 
kl. 19.30.

Helnæs Kultur-  
og musikforening
Lørdag den 20. juni kl. 
20.00 kan Morten Heide og 
Pedro Rodriquez opleves 
i Helnæs Gl. Præstegård. 
Koncerten er en »intim 
koncertaften med violin og 
klaver«. Der spilles dansk 
og mexicansk kammermu-
sik og sonater af Richard 
Strauss. Dørene åbner kl. 
19.15 og det koster kr.150 
og for medlemmer af for-
eningen kr. 100. Billetbe-
stilling hos Jørgen Larsen 
på Tlf. 6477 1313 eller Poul 
Dreisler på Tlf. 2482 2530 
Læs mere på www.helnae-
skultur.dk 

Petanque
Der spilles på banerne på 
sportspladsen hver tirsdag 
kl. 19.00. Den første tirs-
dag i hver måned startes 
kl. 18.00, hvor grillen er 
tændt

Gudstjenester
7. juni kl. 11.00
14. juni kl. 9.30
21. juni kl. 19.00 x)
28. juni k. 17.00
5. juli ingen
x) ved Birgitte Lerche, As-
sens

Skt. Hans Aften den 23. juni 
Der er bålaften på Arne 
»Østergårds« Strand. Bål-
talen holdes atter i år af 
højskoleforstander Kristian 
Kjær. Grillen tændes kl. 
19.00. Tag din mad med og 
få den stegt, hvis du har brug 
for det. Husk bord, stole og 
drikkevarer.

Helnæs  
lokalhistoriske arkiv
Husk at der åbent den første 
lørdag i hver måned mellem 
kl. 9.30 og kl. 11.30

Fugleskydning
Sæt allerede kryds i kalende-
ren lørdag den 11. juli, hvor 
For samlingshuset afholder 
fugleskydning.

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs
Udflugt til Gundestrup me-
jeri og bryggeri fre dag den 
12. juni.
Der bydes på ølsmag ning 
af bryggeriets produkter og 
rundvis ning på bryggeriet 
med efterfølgende pølsebord 
og bryggeriets egne oste med 
øl til.
Damerne er velkomne Til-
melding til Dan, Stævnevej 
2. Tlf 6477 1501 eller hos 
Jørgen, Lindhovedvej 29. 
Tlf. 6477 1829. Betaling 150 
kr. pr. deltager (bindende be-
taling). Fælles transport med 
bus betales særskilt i bussen. 
Der er opsamling rundt på 
Helnæs. Ved Brugsen fra kl. 
17.15. Giv gerne besked om 
opsamling til Dan på da-
rajo@mail.dk. Tilmelding 
inden 7. juni – kort frist, 
men stram jer an. Der gæl-
der princippet først til mølle. 
Hilsen Jørgen og Dan.

FORENINgER

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 jUNI 2009 Rubrikker sendes til Gerner Bauer 
bauerbo@os.dk · tlf. 39 76 65 76

Nyt hjem
Vi har 3 kaninunger der sø-
ger nyt hjem.
Søde, friske og børnevenlige. 
Der er to grå, og én sort.
De er født 15. marts, så de er 
klar til at flytte hjemmefra nu.
Henvendelse til Camilla, 
Strandbakken 20.
Tlf. 6373 7080

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.

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

Gamle dannebrogsdøre m. 
karm billigt til salg 
Niels Ellebæk.
Henv. På 6477 1307/4038 
3045.

Senge til salg
500 kr/ stk.: 1 boxmadras 
med ben 1.40x2.00
1 seng med trægavle og 3 
år gammel springmadras: 
1.20x2.00 
1 seng m springmadras 
80x1.90 – mørk egetræ 
Ellebæk, Tlf. 6477 1307

Sælges 
Eva Royal overlocker 4 tråds 
model 1034 D pris 800 kr. så 
god som ny henvendelse Evt 
Bernina industri symaskine? 
Med bord.
Tlf. 6477 1501 Dan

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

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

Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til 
leje.
Kr. 250,- i leje pr. halvår.
Kontakt Annelise Larsen på 
Tlf. 6477 1595

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

Glaskeramisk Komfur
Pænt og velholdt Siemens 
komfur sælges i forbindelse 
med flytning.
Henvendelse: Tlf. 2190 4671

Gammel fyldningsdør
Sælges
Afsyret med greb, men uden 
karm 198x85
500,-
Strandbakken 57, Helnæs
Tlf. 6477 1370

Taksigelse
Vi vil hermed rette en hjer-
telig tak til Helnæsborgere, 
der deltog i Hannes bisæt-
telse, min bror Dans kone 
og Kenn og Jimmys mor, 
og efterfølgende dejlige og 
hyggelige traktement i for-
samlingshuset. Det har rørt 
mig og min familie meget 
at opleve den deltagelse og 
nærhed som blev vist i.f.m. 
denne begivenhed. Lige fra 
vi kom kørende ind i Helnæs 
by med flagning på halv til 
Anne-Lise ś bemærkning 
næste dag, da hun afleve-
rede to kasser og siger: »Du 
kommer bare, hvis du har 
lyst til at snakke, ikke Dan?« 
Det var ligeledes en flot ge-
stus, da præsten fremviste 
messehagelen, som Hanne 
havde syet og koret, der sang 
»Kvinde min« i kirken. En 
af Hannes favoritsange. Vi 
er overbeviste om og trygge 
ved, at Dan har et godt net-
værk på øen. Tak. 

På familiens vegne  
Max RavnJonsen

abonnér på 
HELNÆSPOSTEN
310,- kr. pr. år incl.  

forsendelse

Ring eller mail 
tlf. 64 77 12 72

dreisler@mail.dk

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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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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CO2 Testen

Ved smag for Helnæs da-
gen, havde arrangørerne 
opstillet en primitiv måler 
af Co2 udledning fra biler, 
der besøgte udstillingen 
på stævnevej 9. målingen 
blev markeret ved, at hver 
bil fik tildelt et antal bal-
loner, der kunne rumme 1 
kg Co2. ingen ballon hvis 
man på de sidste 100 m 
udledte mindre en 1 kg, og 
tre hvis man udledte den 
farlige luftart i stor grad. 
På billedet ses en bil, som 
måltes til 2 balloner.

Hvorfor ikke? der er  
udskrevet en konkurrence 
om at blive årets landsby i 
assens Kommune. temaet for 
konkurrencen er bosætning. 
Fristen for indsendelse af 
bidrag er 15. juni

bOsÆtNINg
Af Poul Dreisler 

Hvad lægges der vægt på? 
Livet på landet er i fokus i 
Assens Kommune. Lokal-
befolkningen yder mange 
steder en meget stor lokal 
indsats for at styrke bosæt-
ningen – og denne indsats 
skal belønnes!
Bosætning er det overord-
nede tema for kåringen af 
Assens Kommunes Landsby 
2009, med særlig fokus på 
landsbyernes indsats for at 
tiltrække og fastholde nye 
borgere i området. Ansøg-
ningerne skal derfor inde-

skal Helnæs være årets landsby?
holde en beskrivelse af den 
lokale indsats i forhold til 
følgende 3 punkter.
»Hvordan byder landsbyen 
tilflyttere velkommen?
Hvilke tiltag gøres der for at 
integrere tilflytterne i det lo-
kale landsbyliv?

Hvad gør landsbyen for at 
tiltrække nye borgere til om-
rådet?«
Det siges videre i opslaget, at 
den landsby i Assens Kom-
mune, der vinder prisen på 
10.000 kr. kan gå videre i 
landskonkurrencen om at 

blive Årets Landsby 2009. 
Alle landsbyer i Assens 
Kommune kan deltage i kon-
kurrencen, såfremt indbyg-
gertallet ikke overstiger 1000 
personer. I Assens Kommune 
defineres en landsby som: En 
lille by på landet. Man kan 

få besked om alle praktiske 
detaljer ved at maile til Anja 
Knudsen, Assens Rådhus på 
adressen: anknu@assens.dk 
Alle kan deltage, foreninger, 
enkeltpersoner etc.,  idet der 
ikke i udbudsmaterialet er 
sat betingelser for dette. 

Er vi på vej til årets landsby?  Foto: Dan R-J


