
solhvervsfest eller midsom-
mer, som svenskerne kalder 
den. Ikke mindst nævnte han 
denne begivenhed som et 
forventningens højdepunkt. 
Forventningen om somme-
rens komme. Kristian Kjær 
citerede et par linjer af et 
digt af Henrik Nordbrandt 
som på kraftfuld vis og med 
sproglig underfundighed ud-
trykker den forventningens 

Helnæs, ved sin tankevæk-
kende båltale.

Båltalen

I sin båltale kom Kristian 
Kjær ind på nogle af grun-
dene for at samles til Sankt 
Hans – det kan enten være 
fordi den kristne kirke har 
placeret Johannes Døberens 
(Skt. Hans) fødselsdag den 
24. juni eller at solen er på sit 
højeste, hvilket tidligere gav 
anledning til en hedensk fest, 

Helnæs – nærmere betegnet 
på Østergårds strand – læ 
og vindstille og et flot Sankt 
Hans bål, som havde samlet 
ca. 150 mennesker. To for-
standere fra hver sin skole 
kom i fokus – den ene fra 
Glamsbjerg Fri- og Efter-
skole, der ufrivilligt kom til 
at tænde bålet for tidligt ved 
at kaste en brugt engangs 
grillbakke på kvasdyngen. 
Den anden, Kristian Kjær 
Nielsen fra Højskolen på 

Stort bål og mange  
mennesker til årets  
Sankt Hans aften med to 
forstandere som  
nøglepersoner

Sankt HanS aften
Af Gerner Bauer 

Mens blæsten gjorde det 
næsten umuligt at afholde 
det årlige Sankt Hans bål 
de fleste steder, var der på 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

Vidste du…
…at der kan købes 10 

forskellige kvalitetsvine 
fra Lögismose på 

»MeJeRIet«
Åbent alle lørdage

mellem 14-17.

Er du i bekneb 
udenfor åbningstid

 ringer du på 
tlf. 6477 1485

– så finder vi ud af det!

HELNÆSPOSTEN 7
Fransk 
kammermusik 
– Side 11

Japansk elev på 
højskolen
– Side 12

Sankt Hans bålet – og forventningen 
om sommerens komme

JUli 2008 3. årgang nr. 7 løssalg 15,00 kr. 
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åBningstider
 mandag 12.00-20.00
 tirs.-tors. 9.00-17.30
 fredag 9.00-18.00
 lørdag lUkket

damgade 1 · 5610 assens
tlf. 6471 3900

www.hairvaerk.com
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Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk
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LeDeR

I den forløbne uge har Langøre atter været kulisse for scener 
til en film, nu af Ole Bornedal. Den skal hedde ”Fri os fra 
det onde”, en linje fra Fadervor og en bøn om at lade os blive 
fri eller udfriet af det onde i kampen mod det gode. En kort 
version af handlingen kan beskrives således: 
 
I FRI OS FRA DET ONDE vender det lykkelige ægtepar Johan-
nes og Pernille og deres to børn tilbage til Johannes’ fødeby i den 
jyske provins. Johannes er advokat, og Pernille er skolelærer, og 
de vender tilbage til den fredelige landidyl for at hellige sig fa-
milien og det stille og rolige liv tæt på naturen uden for storbyen. 
De får hjælp til at istandsætte det nyindkøbte hus af den tidligere 
torturfange Alain fra Balkan, som netop er ved at få troen på li-
vet tilbage og er i færd med at genoprette en ordentlig tilværelse.  
Johannes’ bror Lars har boet i landsbyen altid og arbejder nu 
som langtidschauffør, når han ikke lige sidder og drikker sig 
fuld på den lokale bodega eller er i et eller andet slagsmål. En 
dag ved et tragisk uheld kommer han til at køre den ældre kvin-
de Anna ned ude på hovedvejen. Det lykkes ham at få plantet 
falske beviser, der placerer skylden hos Alain, og så ruller la-
vinen, der forvandler den fredelige provinsidyl til en regulær 
krigszone.

Og det er så her vi vil se Langøre indgå. Passerende har un-
der optagelserne set et ’afrevet’ ben og en knust cykel på vej-
banen, en sekvens optaget med baggrund i ”den idyl og fred, 
som netop hersker på stedet”, betror Ole Bornedal HP ś ud-
sendte. Et sted, der er velegnet til at perspektivere de volde-
lige grusomheder, der i øvrigt udspiller sig i filmen. ”Men” 
tilføjer instruktøren så ”hvor kører I hurtigt her.”

Selvom det ikke er det centrale tema i filmen er det dog en 
tanke værd, at en filminstruktør søger idyl og fred og så er 
det lige før, at han må finde et andet sted, fordi farten er 
alt for høj.  Her ville ’det gode’ være at få en afbalancering 
etableret mellem idyl, fred, hastighed, størrelse og vægt på 
køretøjer på hele Helnæs vejnet. 

pd

Redaktionelt:

Gerner Bauer, Helnæs Byvej 51, er ikke et nyt navn i bladet. 
Nu er han flyttet til Helnæs, hvorfor han er optaget som fuld-
gyldigt medlem i redaktionsudvalget. Vi ønsker ham vel-
kommen og vil portrættere ham og flere andre nytilflyttere i 
de kommende numre.

Det sker… og Køb og Salg-redaktør 
Helle Andresen har fået nyt telefonnummer 2370 2709

Husk deadline for manuskripter og andet til bladet er senest 
fredag – helst før – ugen før den 1. torsdag i måneden. Næste 
deadline er 1. august.

Indhold
Sct. Hans aftens tradition
En traditionsrig aften ved Østergaards Strand.  Med mange lokale 
og folk udefra. Med læ for en kraftig vind og en god båltale, blev 
det en aften, flere kan glædes ved at deltage i.
forsiden og side 3

tilskuere og deltagelse
Pastorens klumme tager udgangspunkt i det netop overståede EM 
i fodbold og han sætter katolicismen og protestantismen op mod 
hinanden som hhv. tilskuer - og deltagerreligioner.
Side 3

fødselsdagsportræt
En Helnæsboer med sine meningers mod, runder et hjørne. 
Marianne Therp fylder 60. Hun er kendt som en aktiv kvinde, med 
stærke holdninger – også når det drejer sig om det nære. 
Side 4

Helnæs foreninger
I vor gennemgang af foreningslivet på Helnæs, er vi nået til 
Højskoleforeningen eller Skolekredsen, uden hvilken ingen høj-
skole kunne bestå. Hvor vigtig er den her?
Side 6

Historiens vingesus – en katastrofe
Historiske begivenheder er en del af vort arvegods – også de ny-
ere.  Her genopliver vi et frygteligt flystyrt over Helnæs under en 
øvelse i 1984. En tragedie, der kunne have gået meget værre. 
Side 8

Bidød – hos vor eneste biavler
Helnæs er et eksklusivt sted for bier. Her kommer kun de race-
rene eksemplarer. Men frygtede epidemier kan ramme, selvom 
der er så få af dem.
Side 10

Gæster på Helnæs
Vi mærker ikke i det daglige, at vi er en del af den globale 
landsby. Dvs. med i et netværk og et fællesskab, der rækker langt 
ud i verden. Vi har talt med en japansk elev på Højskolen, der er 
fascineret af, hvad hun lærer her.
Side 12

koncertanmeldelse, Børnesiden og korte nyheder 
er også med i dette nummer og ikke mindst en oversigt over alt, 
hvad der sker hen over sommeren. 
God fornøjelse
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tilskuere 
og  
deltagere
Dagen før EM-semifinalen mellem Tyskland og Tyrkiet forlød 
det, at paven beder for det tyske fodboldlandshold. Tyskland vandt 
noget ufortjent kampen., så man skulle tro pavens bøn virkede. 
Under alle omstændigheder fik paven  bragt sig selv på banen. 
Og ved højtiderne er det blevet normalt med en pavelig optræden 
i fjernsynet. Påskedag opfordrede paven fra Peterspladsen i Rom 
til at had, uretfærdighed og vold bringes til ophør. Nytårsaften 
fik ungdommen en opsang.  Og sidste jul var det forbrugerismen. 
Julen er desværre ofte præget af materialistisk tankegang, sagde 
paven. Og det er sikkert rigtigt. Men det er mærkeligt, at vi er 
begyndt at bruge paven til at fortælle os det. 
For et par årtier siden blev den katolske kirke regnet for at være 
et levn fra fortiden. Men nu lytter vi tilsyneladende, når paven 
toner frem på skærmen. Vi lytter fordi der fra et mediemæssigt 
synspunkt er ’gode billeder’ i det pavelige skuespil. Men måske 
afspejler det også en længsel efter moralske forbilleder. Tilsva-
rende skal vore politikere i dag helst repræsentere en moral, som 
vi ikke selv kan leve op til. Et enkelt fejltrin kan koste karrieren. 
Selvom vi godt ved, at det hører med til menneskelivet at begå 
dumheder. Selv for politikere. Medierne har en bagside. 
I sin bog »Tilbage til Religionen« skriver den tyske præst Johann 
Hinrich Claussen:  »Kirkens succes i medierne har også en skyg-
geside og først og fremmest for den selv: For fjernsynet er, som 
navnet siger, distancens medium. Man skuer fra det fjerne og 
bliver på afstand af det man ser. Man optager betragtende alt og 
bliver dog selv udenfor –  i sikker afstand, gennem en tyk glas-
skive adskilt fra det, der egentlig sker. Til enhver tid kan man stige 
af, koble fra eller zappe videre. Den pavelige optræden i fjernsy-
net modsvarer derfor de kirkefremmedes religiøse behov. De vil 
kigge på, men ikke deltage, de vil følge med i alt, men samtidigt 
bevare distancen.«
Fjernsynet befordrer en omkostningsfri tilskuerrolle, og lægger 
op til et uforpligtende forhold til det der foregår bag skærmen. 
Fascination af paven har sikkert sin rod i, at vi lever i en medie-
kultur. En fjernsynskultur som passer bedre til den katolske kirke 
end til den protestantiske. For den er ingen tilskuerreligion. Det 
er en deltagerreligion. Det ligger dybt i den lutherske tro, at den 
enkelte ikke kan delegere ansvaret for kirke og tro over på pro-
fessionelle religionsfunktionærer. Paver eller præster. Det ligger 
også dybt i den protestantiske forkyndelse, at åndelige sandheder, 
der kan bære i et menneskeliv er et personligt anliggende som 
man selv må kæmpe sig frem til en forståelse af.  Og troen kan 
netop ikke ses. Hverken i fjernsynet eller andre steder. For den 
bor i hjerte og samvittighed, som kun Gud og vi selv kender.

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

glæde, som vi også føler til 
jul. Det bedste er (næsten) 
ventetiden. Når det så bliver 
sommer eller jul, så bliver 
der tomt igen.

Forventningens glæde er... 
 
Jeg ville ønske, du aldrig 
var kommet 
så natten heller aldrig var 
gået. 
Og jeg ville ønske, du ikke 
var blevet 
så morgenen heller aldrig 
var kommet. 
Jeg ville ønske, det aldrig 
blev sommer 
så sommeren altid var på 
vej. 

(Henrik Nordbrandt)

Den hedenske eller nordi-
ske mytologiske tradition 
kæder bålet og solhvervs-
festen sammen med Odin 
– her trak Kristian Kjær 
en lige linje fra Østergårds 
strand over Voldtofte (rune-
sten) gennem Odense og til 
Skara i Sverige, hvor Odin 
og de øvrige nordiske gu-
der efter sigende udfoldede 
deres midsommerritualer. 
Med sin højre arm, pegede 
Kristian Kjær mod nordøst 
og fik alle til at fornemme 

fortsat fra forsiden historiens og det mytiske 
vingesus.

Sankt Hans – en tradition der 
kan udvikles

Traditionelt fejres Sank Hans 
ved at man samles og futter 
bål af og der holdes en bål-
tale af en person, som evner 
at samle op og trække linien 
tilbage i tiden, men også gøre 
sin tale aktuel. Det lykkedes 
rigtigt godt - også i år. Det er 
en køn og god tradition. Der er 
også den lidt mere dunkle tra-
dition, at vi sender vore hekse 
til Bloksbjerg ved at sætte en 
heks øverst på bålet. Det skete 
også i år, selvom heksen fut-
tede af til sit bestemmelses-
sted før tid, på grund af det 
lille uheld med grillbakken. 
På Helnæs har det været en 
tradition i snart 20 år at sam-

les på Østergårds strand. Også 
på Sommerlandet er der bålar-
rangement ligesom mange har 
deres egne bål. I år havde ca. 
30 personer valgt at grille og 
spise sammen inden båltale og 
bålafbrænding. Den tradition 
kunne udvikles ved, at der næ-
ste år kom flere til dette fælles 
spisearrangement. Som det 
blev nævnt af flere. »Det er en 
god lejlighed til at samles og 
snakke sammen og samtidig 
markere sommerens komme, 
inden vi drager på ferie.«

Der synges ved bålet
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Desuden deltager hun i kur-
ser på højskolen bl.a. male-
kursus, i Præstegården og 
hvad der ellers byder sig, af 
anledninger, hvor meninger 
brydes og holdninger skær-
pes. Senest i forbindelse med 
landsbyplanprojektet, hvor 
hun udgjorde et mindretal i 
spørgsmålet om bl.a. natur-
tilgængelighed 

Officer i flyverhjemmeværnet

Kan der være plads og luft 
til mere efter dette? Spørger 
man sig selv. Velvidende, at 
vi endnu ikke har berørt den 
største og vigtigste interesse, 
nemlig Flyverhjemmevær-
net. Her har Jørgen været 
med i 49 år og Marianne i 
31. De har nu begge rang af 
løjtnant, men for Mariannes 

også blot ind og sagde til 
Marianne, »det tager du dig 
af«. Og så var de integreret. 
Da hun et år stillede spørgs-
mål til regnskabet i forsam-
lingshuset, så var hun også 
i bestyrelsen der. Og som 
flittig kirkegænger blev det 
til en periode på 14-16 år i 
menighedsrådet, heraf 12 år 
som formand. Trods det, hun 
ikke selv havde børn, opret-
tede hun en legestue, der 
havde åbent en eftermiddag 
om ugen. Over en periode på 
13 år har Marianne og Jørgen 
haft plejebørn i hjemmet. Har 
engageret sig i SOS-børneby 
med adoption af indtil nu 3 
børn. Marianne er aktivt 
medlem af partiet Venstre, 
hvor hun har været sekretær 
for bestyrelsen en periode. 

uddannet i København på 
seminarium, med gymnastik 
og dansk som hovedfag, og 
derefter tilbage til Frederiks-
sund som lærer. Hun får et 
lille sommerhus på Femø, 
hvor den lokale kroejer, Jør-
gen, bliver hendes mand og 
hans fire børn får hermed 
en meget ung mor, idet hun 
er 16 år yngre end Jørgen. I 
1979 flytter de til Helnæs, 
hvor de har boet i vel nok to 
af de ældste – og nu – ikke 
eksisterende boliger på øen. 
De flyttede ind på Dalgården 
og efter nogle år til Klinte-
skovsvej og endelig i 1986 til 
Lindhovedvej. Marianne har 
i alle årene været lærer ved 
Årupskolen, hvor en stor del 
af ugens timer bliver brugt 
på de svageste elever i spe-
cialklasserne. 

aktiv og engageret i utroligt 
meget

Marianne hører ikke til de 
mundlamme, så hurtigt kom 
hun i søgelyset som én, der 
gerne ville sætte sit præg på 
livet i landsbyen. Ligeledes 
blev Jørgen hurtigt opfordret 
til at være ringer-vikar. »Du 
skal bare ringe med kirke-
klokkerne hver mandag«, lød 
instruktionen og det gjorde 
han så. Samme år manglede 
man en ung kvinde til dilet-
tanten og her kom forman-
den for beboerforeningen 

»Danmark er et pragtfuldt 
land, et frit, demokratisk land. 
Det vil jeg blive ved med at 
synes«. HelnæsPosten tegner 
et portræt af Marianne therp, 
der fylder 60 den 14. juli. Hun 
fortæller her om sit liv, delt 
mellem tilværelsen som lærer, 
fåreavler og en frivillig og 
ulønnet indsats i  
flyverhjemmeværnet 

fØDSeLSDaGSPORtRÆt
Af Poul Dreisler 

På vejen ned gennem alléen af 
bornholmsk røn til den lille, 
gamle, gulkalkede ejendom, 
punkterer min cykel. Den 
flade fornemmelse er dog 
hurtigt glemt, når man sidder 
bag stuehuset, i brændende 
sol, og ser ud over marker, der 
stiger svagt mod horisonten, 
og ender ved skrænten mod 
Lillebælt. Fra loftsetagens ud-
sigtskvist, har man den smuk-
keste udsigt over bæltet. De 21 
får, der holdes på stedet, kan 
ses og høres herfra. Et skilt 
ved indkørslen fortæller, at 
her sælges kød af »naturlam«. 
Marianne kommer hurtigt ind 
på sit store engagement i Fly-
verhjemmeværnet. Vi må dog 
først have noget at vide om, 
hvem hun er – som civil. 

Har boet på Helnæs i 29 år

Marianne er født og vokset 
op i Frederikssund. Senere 

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

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

“Hvis man ikke har sine egne soldater i  
landet, har man andres…!”

Marianne Therp 60 år 14/7
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Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.
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vedkommende har hun ind-
til januar i år været kaptajn, 
højeste rang som frivillig, og 
eskadrillechef for et område, 
der har omfattet det halve 
Fyn. Tid og kræfter satte en 
stopper for det og nu er hun 
rekrutteringsofficer. Med en 
mor i modstandsbevægelsen 
og en far i det senere hjem-
meværn lå det lige for, at det 
også var noget for Marianne. 
I begyndelsen var opgaven 
for sektionen på Helnæs, ca. 
12-15 personer, at holde ud-
kig fra luftmeldetårnet på 
Baunehøj efter fremmede 
fly. Det var dengang NATO- 
og WARSZAWA-pagtlande-
ne holdt skærpet øje med 
hinanden. Opgaver som faldt 
bort efter 1989. I de nu rela-
tivt fredeligere tider er korp-
set af frivillige stadig parate 
til at støtte Flyvevåbnet og 
at hjælpe med civile opga-
ver, f.eks. ved store ulykker, 
på eftersøgningshold, ved 
udenlandske præsidentbesøg 
etc. etc. 

flystyrtet – en dramatisk 
begivenhed

Marianne oplevede flystyrtet 
i 1982 fra gruppens luftmel-
depost. (Se andetsteds i HP). 
Der var øvelse og nu afdøde 
Poul Hansen og Marianne 
stod i tårnet og så de to fly 
komme fra hver sin side som 
om de var fjender i angreb. 
En lavt fra sydvest og en an-
den også lavt fra sydøst ind 
over kirken og over Maden 
strejfede de hinanden og den 
forfærdelige ulykke skete. 
Marianne og Poul Hansen 
var i direkte kontakt med 
flyledelsen og kunne omgå-
ende berette om det skete. En 
begivenhed som det tog lang 
tid at komme sig over, både 
for dem, men især for man-

ge beboere, der ikke kunne 
slippe tanken om, hvis nu… 

kærlighed til sit land og til 
Helnæs

Marianne erklærer sin ufor-
beholdne kærlighed til sit 
land, Danmark, »et pragt-
fuldt land, et frit og demo-
kratisk land. Det vil jeg blive 
ved med at synes«. »Selvom 
jeg er liberal kan jeg godt stå 
inde for begreber som Gud, 
konge og fædreland, når jeg 
så må tilføje frihed«.  
»Jeg vil ikke flytte fra Hel-
næs«, siger Marianne. »Her 
er et afgrænset område og 
det passer mig godt, men vi 
kan godt finde på, at køre 
til København og hjem igen 
samme dag, som vi gjorde, 
da vi fejrede vort sølvbryllup 
på restaurant og teaterbesøg 
og hjem igen. Vi holder me-
get af at gå på museer. Mine 
drømme om min fremtid er, 
at jeg nok vil arbejde 2-3 år 
endnu og så skal vi fortsat 
dyrke vore interesser for 
kunst, musik og teater og 
ikke mindst vores store fa-
milie og de 9 børnebørn skal 
vi være mere sammen med. 
Haven vil jeg gerne gøre no-
get ved og jeg vil blive ved 
med at tage del i de lokale 
debatter. Jeg vil udvikle mit 
maleri, fortsætte med at løbe 
for også at kunne holde min 
sukkersyge i ave«. 

Dækker, når det gælder

HelnæsPostens udsendte har 
undervejs kradset hul på et 
sår efter et myggestik og det 
bløder en del. Omgående er 
Marianne parat med en æske 
med kamuflagefarvet plaster, 
en reklame for hjemmevær-
net med påskriften »dæk-
ker, når det gælder«. Med 
dette sat tværs over armen 
og blodet standset, forlader 
jeg Marianne (og Jørgen) 
Therp med det, der kan si-
ges at være symbolet på en 
ukuelig og uegennyttig livs-
energi og -aktivitet, båret af 
en holdning, som, uden den 
mindste tvivl, »dækker, når 
det gælder.«

Marianne med sine får

Claus Lopdrup
Statsaut.ejd.mgl.

valuar, MDE

Vinnie Kyrstein
Statsaut.ejd.mgl.

valuar, MDE
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Assens
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDEVinnie Kyrstein

Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Claus Lopdrup
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

Lone Plovgaard
Sagssekretær

Lillian Julsrud
Sagsbehandler

Bjarne Jørgensen
Ejendomsmægler-
assistent

Jørn Evan Jensen
Statsautoriseret
ejendomsmægler
og valuar, MDE

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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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!

Hvem ejer den og hvordan 
styres den? Det er ret simpelt, 
idet den er selvejende og den 
styres af en bestyrelse valgt 
på en generalforsamling af 
medlemmer i en forening 
– en højskoleforening – en 
skolekreds

fORenInGeR PÅ HeLnÆS
Af Poul Dreisler 

På den seneste generalfor-
samling, der blev afholdt 9. 
maj, aflagde formanden gdr. 

Holger Moritz Hansen sin 
beretning, som altid imøde-
ses med stor forventning, idet 
han formår at udtrykke nogle 
tanker, som på markant måde 
tegner situationen for højsko-
lerne og sætter dermed »sin 
egen« højskole i perspektiv. 
I år fik han på overbevisende 
måde placeret Højskolen på 
Helnæs med dens ledelse og 
lærerstab i en position som 
overgik den, Askov har haft 
blandt højskoler og som fol-
keuniversitet. »Tak, fordi 
Askov var her og tak fordi 
Helnæs er her«.  Formanden 
kom også ind på den megen 
tale om forandring. »Det vig-
tigste er dog forundring« sag-
de han. Beretningen bliver på 
denne måde ikke et oplæg til 

debat – og det er heller ikke 
meningen. Alene derved ad-
skiller denne forening sig fra 
de fleste andre på Helnæs.

Da det hele startede 

Der var engang nogle, der 
ejede Højskolen på Helnæs. 
Den blev nemlig grundlagt 
i 1992/93 som et andelssel-

skab. Idéen var den, at høj-
skolen skulle drives uden 
offentlige tilskud og dermed 
heller ikke være underlagt de 
generelle regler, der gælder 
for almindelige højskoler. 
De, der støttede oprettelsen 
af højskolen, købte enten 
et andelsbevis eller ydede 
håndværkerarbejde for et 
beløb, der blev omsat til an-
delsbeviser. En forening af 
andelshavere med en besty-
relse forestod herefter byg-
gerier og program. 

Det gik ikke med  
andelstanken

Denne form for højskole 
uden offentlig støtte var mere 
krævende end man kunne 
magte, hvorfor der måtte ske 

Højskolen på Helnæs  
– hvem står egentlig bag?

Forstander Kristian Kjær
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en ændring af tingenes til-
stand. Skolelederen gik af, 
ligeså bestyrelsesformanden 
og den nuværende forstan-
der, Kristian Kjær Nielsen, 
og formand, Holger Moritz 
Hansen, indledte så i 1995 
et højskoleforløb under høj-
skoleloven. De nye forhold 
betød, at andelsselskabet og 
foreningen ophørte. Værdien 
af beviserne var pludselig 
nul kroner og andelshaverne 
var ikke længere ejere, men 
medlemmer af en forening, 
skolekredsen, som har som 
sit formål, at opstille en be-
styrelse og ansætte en for-
stander og så ellers tilse, at 
alt går ordentlig til. Skolen 
var blevet selvejende.

en ny tid for foreningen og 
dens medlemmer

Ændringen fra andelsha-
ver til skolekredsmedlem er 
på papiret betragtelig. Fra 
at have indskyderne som 
medlemmer på generalfor-
samlingerne har man nu de 
medlemmer, som den til en-
hver tid siddende bestyrelse 
kan acceptere som medlem. 
Det kan derfor føles som et 
privilegium at være medlem. 
Jf. vedtægterne skal en ud af 
fem bestyrelsesmedlemmer 
være bosat på Helnæs.

en holdningsinstitution

Nu kan man spørge hvad bag-

grunden for dette er? Svaret 
er, at en højskole er en hold-
ningsinstitution, dvs. en in-
stitution, der bygger på et be-
stemt idégrundlag, som man 
jf. formålet skal holde fast i 
og som ikke nok så mange 
penge kan ændre.  På Højsko-
len på Helnæs hedder det: »At 
den bygger på Grundtvigs 
historisk-poetiske livsansku-
else.«  Hvilket kort fortalt 
betyder, »At undervisningen 
skal give eleven kendskab til 
den historie, som hun har fæl-
les med andre (det historiske) 
og animere eleven til at finde 
ind til hendes drømme og for-
håbninger om livet (det po-
etiske)«.  Andre skolekredse 
har i sine vedtægter bestem-
melser om at kunne eksklu-
dere medlemmer, og det kan 
almindelige foreninger også 
ofte have formuleret. Her er 
der tale om en godkendelse 
ved ansøgning om medlem-
skab. En eksklusivitet og et 
værn mod pludselige over-
tagelser af ledelsen, således 
som det er set og sket andre 
steder.

»Bestyrelsen er kun aktiv,  
når det går skidt«

Et gammelt ord i disse kredse 
siger, at når bestyrelsen viser 
sig på højskolen, så er der 
problemer. Dvs. så længe for-
standeren »har styr på forret-
ningen«, så er der ingen grund 
til at blande sig. Højskolen på 
Helnæs er også på dette felt 
enestående, idet den ikke har 
haft økonomiske problemer, 
således som de fleste øvrige 
højskoler har haft det. Det 
vil vi vende tilbage til senere, 
når vi vil skrive om højskolen 
som en virksomhed af stor 
betydning for lokalsamfun-
det. Det koster kun 50 kr. at 
være medlem af skolekred-
sen, så det er ikke økono-
mien, der skulle holde nogle 
fra at søge om medlemskab. 
Alene deltagelsen i de mange 
muligheder, der tilbydes, er 
værdifuld. Og her behøver 
man ikke at være med i sko-
lekredsen for at deltage. Den 
har ca. 100 medlemmer. 

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

Bestyrelse 
Holger Moritz Hansen,  
Kerteminde
Keld Schelander, Gamtofte
Anders L. Rasmussen, Dreslette
Niels Jørgen Fjord, Vissenbjerg
Thomas Rasmussen, Helnæs

Suppleanter 
Poul Dreisler, Helnæs
Erik Branth, Assens

Formand Holger Moritz Hansen

mUrerfirma gUnnar Pedersen

HanS PEdERSEn
snaVen 11 · 5631 eBBerUP

TlF. 64 74 11 99 · MOBIl 20 74 16 99

alt indenfor:
Jord · Beton · kloak · murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Udlejes med fører: 
teleskoplift – op til 16 m
minigraver · Bobcat · rendegraver

Aut. 
kloakmester
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tionen eksploderende til alle 
sider. Nedstyrtningsstedet lig-
ger 200 meter fra gården – 
havde det været lidt tættere 
på, tør jeg slet ikke tænke på 
konsekvenserne.(Ekstrabla-
det)

Levende, døde, brand og kaos

I det ene fly lykkedes det 
piloten, kaptajn Ole Lessel, 
at skyde sig ud med kata-
pulten og redde sig ned med 
faldskærm. Han landede ry-
stet og chokeret i nærheden 
af kirken fysisk uskadt og 
skyndte sig tilbage mod ned-
faldstedet for at advare til-
ilende mod eksplosionsfaren 
og faren for giftudslip.  I det 
andet fly omkom flyverløjt-
nant Egon Christensen og 
flytekniker Flemming Mor-
tensen.
Efter styrtet udviklede der 
sig en større brand i Heg-

Glødende vragrester føg mig 
praktisk talt om ørerne.  Det 
var sgu mere end almindelig 
heldigt, at jeg ikke fik dem i 
hovedet«.
Poul Larsen overdriver ikke.  
Få meter fra hans hus lig-
ger der et landingshjul – en 
klods aluminium på over 15 
kilo, som er passeret få me-
ter over hans hoved, mens 
han lå i skjul bag traktoren.  
(Ekstrabladet). 
Det andet fly styrtede ned tæt 
ved Holmegård og borede sig 
6 meter ned i den sumpede 
jord.  Gårdejer Hans Bang 
fortæller:
»Der lød et øresønderriven-
de brag, og så gik der ellers 
panik i køerne. Halvdelen 
styrtede ud af stalden og for-
svandt ud over markerne.  Da 
jeg nåede ud fra stalden, så 
jeg maskinen helt omspændt 
af flammer og med ammuni-

redningskorps og politi blev 
tilkaldt. Annelise stod tilfæl-
digvis i køkkenet, da der lød 
et kæmpebrag og en rystelse, 
der fik fliser i køkken og ba-
deværelse til at revne. Hun 
ringede straks 000, og det 
gjorde en masse andre også 
opskræmt af braget. Telefon-
forbindelsen til Helnæs blev 
overbelastet, og i lang tid 
herefter var det ikke muligt 
at komme i forbindelse med 
Helnæs på telefon.

Øjenvidner fortæller

Max arbejdede på sit jord-
stykke op til Annelise og 
Kristian, hørte larmen fra 
flyene, kiggede op og så eks-
plosionen i luften og flyet, der 
styrtede ned i Hegningsko-
ven. Derefter to faldskærme 
der foldede sig ud. Den ene 
med en gummibåd. Poul 
Larsen fra Helnæs Byvej 
26 arbejdede på marken bag 
sit hus.  Ekstrabladet citerer 
Poul Larsen:
»Jeg hørte flyene i ekstrem 
lav højde nærme sig sko-
ven, der støder op til min 
kornmark. Netop, som jeg 
så op, blev himlen oplyst af 
et blændende lysskær, og 
sekunder efter kom braget. 
Instinktivt krøb jeg i ly bag 
traktoren og så derfra, de to 
faldskærme folde sig ud og 
straks forsvinde bag træerne. 

Det er, gud ske lov, sjældent 
de helt store katastrofer  
rammer vort lille samfund. 
for 26 år siden skete noget, 
som nu kun findes i gamle 
aviser, lukkede arkiver hos 
flyvevåbnet og i ældre folks 
hukommelse. Vi har gravet i 
historien

kataStROfe
Af Erik Mortensen 

Den 19. juni 1982 begyndte 
som en ganske almindelig 
sommerdag for Helnæsboer-
ne med de daglige gøremål.  
Men dagen sluttede drama-
tisk. Over hele landet var der 
NATO-øvelse kaldet »Blue 
Moon«.  Det betød, at der var 
dispenseret fra de normale 
flyveregler for kampfly, som 
gælder i fredstid. Det var en 
krigsøvelse, og til det formål 
havde man også indkaldt 
folk til luftmeldekorpset.

Luftmeldekorpset slår alarm

På Helnæs var Marianne 
Therp på vagt for luftmelde-
korpset i vagttårnet syd på 
øen.  Lidt efter kl. 18, kom 
2 F-16 ind over øen sydfra, 
hvorefter de foretog et drej 
mod hinanden. Herunder 
så hun dem kollidere og 
styrte ned.  Hun slog straks 
alarm til luftmeldecentralen 
i Odense, der sørgede for, at 

flystyrt på Helnæs  
– en frygtelig tragedie 

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.
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tykke fra Helnæs-borgerne, 
der i en rapport udarbejdet 
af Vestre Landsdelskom-
mando, har fået megen ros 
for deres imødekommenhed.
(Fyns Stiftstidende)

Bekymringer for slægtninge 

I nyhederne kunne man høre 
og se reportager fra Helnæs, 
men man kunne ikke komme 
i kontakt med øen, og i nyhe-
derne hed det sig, at flyene 
var stødt sammen og styrtet 
ned ved Helnæs Byvej.  Der 
var derfor en lang periode 
med uvished og uro for An-
nelise og Kristians sønner 
Karl-Åge og Hans-Peter, der 
var soldater i Jylland og for 
Peter fra Søgård, der var sol-
dat på Bornholm, indtil det 
igen var muligt at komme i 
telefonforbindelse med foræl-
drene. Helnæsboerne ydede 
en stor indsats for at arbejdet 
med oprydning skulle gå så 
gnidningsløst som muligt og 
blev belønnet med en invi-
tation til flyvestation Skryd-
strup, hvorfra flyene kom. 
25 tog mod tilbuddet og blev 
den 17. juli hentet af en bus 
ved Brugsen og kørt til fly-
vestationen. I Assens stødte 
borgmester Peter Thaysen til 
og i Skrydstrup fik Helnæs-
borgerne en dag med oplys-
ninger, forklaringer om F-
16-flyene og deres funktion i 
forsvaret.  Der blev sluttet af 
med frokost i cafeteriet, og så 
gik turen tilbage til Helnæs.

Kilder: Nævnte aviser,  
venligst udlånt fra arkivet 
og Annelise.

ningskoven og Jens fra Sø-
gård, som stod for brand-
slukning, fik assistance fra 
slukningskøretøjer fra As-
sens, da der var fare for eks-
plosion. Helnæs blev afspær-
ret af politiet og kun beboere 
kunne køre over Langøre-
dæmningen.
Havarikommisionen kom til 
øen, afspærrede nedstyrt-
ningsområderne og arbej-
dede hele natten og de næste 
par dage med oprydning og 
bortskaffelse af vragdele.  
Annelise lavede kaffe og mad 
til natholdet. – De følgende 
uger blev tonsvis af jord kørt 
fra Helnæs til destruktion på 
Kommunekemi på grund af 
forurening fra flyenes nød-
brændstof hydrazin og flere 
læs kulfiber er sammen med 
andre vragrester transpor-
teret til flyvestationen.  Alt 
sammen med hjælp og sam-

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

kORt nYt

Loppemarkedet i arkivet
Selvom det var højt solskins-
vejr den første lørdag i juni, 
var der mange mennesker, 
der mødte op, da arkivet 
solgte ud af de gamle bib-
lioteksbøger. Nogle nikkede 
genkendende til gamle serier 
fra barndommen og købte 

dem for små penge. Andre 
interesserede sig mere for 
de gamle romaner. Ca. 100 
bøger skiftede ejermand. 
Hvis det har interesse, er der 
endnu en del bøger, som kan 
afhentes for 1 kr. pr. stk.

ah

»Fri os fra det onde« 
– en ny film
Den sidste uge af juni blev 
Langøre skueplads for film-
optagelser til en ny dansk 
film »Fri os fra det onde« og 
aktiviteten på dæmningen 
var stor til lidt ulempe for 
trafikanterne. Det bliver en 
af mest voldelige film opta-
get i Danmark med skuespil-
lerne Lene Nystrøm (Aqua), 
Sonja Richter og Jens An-
dersen (Polle fra Snave) i 
nogle af rollerne. Filmens in-
struktør, Ole Bornedal, siger 
til HelnæsPosten. »Der er en 
så flot natur og fred her, at 

det kan være en kontrast til 
det voldelige, men hvor kø-
rer I hurtigt her.« Allerede 
dagen efter var der 50 km 
skilte oppe i begge ender af 
optagelseszonen. Begge dele 
noget vi måske alle skulle 
tænke over. Filmen får pre-
miere næste år.
HelnæsPosten ville gerne 
have bragt en længere re-
portage fra stedet, hvor ef-
terhånden flere film er op-
taget, men vejret drillede og 
dermed var der ikke tid til et 
eneste minuts pause for den 
travle instruktør.

gb 

Elsebeth Holck har købt en favnfuld bøger
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nem foreningerne meget ud 
af at udbrede kendskabet til 
biavl, bl.a. gennem skolebi-
gårde, dvs. giver instruktio-
ner og kurser for skolebørn, 
som man håber, vil finde 
interesse for at arbejde med 
de små nyttige husdyr. Syg-
domme i bistaderne er dog 
et ofte udbredt problem. Den 
aktuelle sygdom, har hærget 
overalt og har skabt noget 
nær katastrofe i erhvervet. I 
vinter mente man, at ca. 25 – 
30% af alle bierne ville buk-
ke under på grund af en vi-
rus, som følge af et højt antal 
varoamider. Hos nogle biav-
lere kunne skaden blive stør-
re. Bjarne har således mistet 
60-70%. Årsagen menes at 
være de klimatiske forhold, 
vi har oplevet, med milde og 
fugtige vintre og den våde 
sommer sidste år. Vanskelig-
heden ved at bekæmpe syg-
dommen er, at der ikke må 
bruges pesticider. Honning 
er et økologisk produkt og 
skal forblive sådan, erklærer 
Bjarne, derfor kan man ikke 

overskyggede alt andet, både 
familie og arbejde – næsten. 
Efter et stykke tid bliver han 
ringet op af en kendt biavler 
og spurgt, om det er ham, 
der havde bragt bier til Hel-
næs og det svarede han ja til 
– ret stolt over, at det allerede 
var rygtedes i biavlerkredse. 
Bjarne får nu at vide, at det 
ikke var særlig smart af de 
to nybegyndere, før de hav-
de undersøgt betingelserne 
for at holde bier på Helnæs. 
Sagen er, fortæller Bjarne, 
at Helnæs er erklæret for at 
være et renavlsområde, og 
så kan man ikke bare impor-
tere bier til stedet. Problemet 
kunne dog klares med et 
dronningeskift, sagde man-
den, der ringede. Dvs. de 
»rigtige« biavlere har styr 
på dronningens afstamning 
og sundhedsniveau og på, at 
de er udviklede/parrede un-
der de rette forhold. Det er 
ligesom med køer og stam-
tavler og hvorfor ikke? Så 
var Bjarne blevet så meget 
klogere. Efter den oplevelse 
meldte Bjarne sig ind i en bi-
avlerforening i Fåborg og har 
herefter fået styr på det hele 
til glæde for ham selv og for 
hans kunder, der nyder godt 
af Helnæs – honningen. At 
Helnæs er et renavlsområde 
eller en parringsstation, som 
det også hedder, udnyttes 
pt. af en dronninge-avler fra 
Tommerup, der har et stade 
stående i Bjarnes bigård, 
udelukkende til det formål. 

for indviede

Bjarne havde længe haft lyst 
til at holde bier, men først da 
en elev på højskolen inspire-
rede ham, blev det til noget. 
Men som vi netop har hørt, 
er det ikke så ligetil. Der skal 
viden til. Biavlerne gør gen-

Sygdom blandt nogle af vore 
meget nyttige husdyr har 
ramt den eneste biavler på 
Helnæs

BIaVL
Af Poul Dreisler 

Seks ud af syv bistader er 
ramt af en dødelig sygdom 
hos Helnæs eneste biavler, 
Bjarne Grønbæk. Udover de 
syv bistader på Helnæs har 
Bjarne fire stader i Dreslette, 
hvoraf dog kun et blev ramt. 
Bjarne er også kendt som 
pedel på Højskolen og som 
en initiativrig line-dance in-
struktør, der sammen med 
sin hustru, Else, har sat gang 
i country-dansen på halvø-
en.

al begyndelse er svær

Bjarne fortæller om sin de-
but som biavler, at han, i 
øvrigt sammen med naboen, 
Anders Lyng, kom lidt skævt 
ind på det for nogle år siden, 
idet han glad og fro blot 
havde købt bistader og bier, 
hvor der nu var nogle til salg 
og havde fået det hele sat op 
og var kommet godt i gang 
med en entusiasme, som 

bare sprøjte sig ud af proble-
met. Det vil tage et til to år 
at få opbygget en ny bestand, 
under forudsætning af, at der 
ikke sker flere ulykker.

Betydningen af bisygdomme

Udover at honningen kom-
mer til at mangle til eget for-
brug og til salg ved vejen, så 
er biernes nyttige summen jo 
udtryk for altings formering. 
Selvom vind og vejr kan gøre 
sit til bestøvning og frugt-
barhedsgørelse af blomster 
og frugttræer, så vil en kraf-
tig formindsket bestand af 
disse nyttige arbejdere bety-
de en del for bl.a. frøavlere. 
F.eks. sætter avlere af hvid-
kløver et bistade op for hver 
to hektar, så det siger noget 
om problemstillingen. Biavl 
er altså noget man ikke bare 
lige kaster sig over. 
– Havde jeg vist alt, hvad 
man skal vide om biavl og 
honningproduktion inden jeg 
gik i gang, havde jeg aldrig 
fået begyndt, slutter Bjarne.

Bidød  
– også på Helnæs

Bjarne Grønbæk ved ny bistade
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Hvert instrument havde van-
skelige soloer, såvel smukke 
som mere groteske. Og mu-
sikken kaldte endnu flere fa-
cetter af hver enkelt persons 
spillemåde og karakter frem. 
Adskillige gange hørte man 
også flere af instrumenterne 
spille unisont – en ganske 
særlig effekt. Messiaen var 
nemlig meget fascineret af ryt-
men, den »er i sit væsen foran-
dring og opdeling«. Igennem 
rytmen studerede han tiden, 
som lader sig opdele på tusin-
de måder. »I evigheden eksi-
sterer disse ting ikke mere«.

Vidunderlige visioner

Man forestiller sig altid, at 
Åbenbaringen udelukkende 
er noget med katastrofer, 
men man finder også ”til-
bedelsens stilheder og vid-
underlige visioner af fred 
deri”. Messiaen holdt meget 
af englen, der bebuder tidens 
ende, hvorfor kvartetten er 
opkaldt efter denne. Værket 
har 8 satser – de symbolise-
rer de 6 skabelsesdage, den 
hellige hviledag – forlænget 
ud i evigheden, »den ufor-
anderlige freds 8. dag«. Og 
med fred i sindet hørte vi 
det lange værk til ende og 
lod musikken klinge ud i den 
lyse sommeraften.

klarinet og en cello, hvor der 
manglede en streng). Værket 
blev opført en sne - og frost-
kold januardag i 1941 for en 
tusindtallig skare af medfan-
ger fra alle samfundslag og 

talrige nationer (meget apro-
pos kom de 4 musikere ved 
Helnæs-koncerten fra hver 
sit land!). 

Intens oplevelse

Selvom aftenens kunstnere 
var meget unge – og denne 
opførelse af Messiaens værk 
kun deres anden – var vores 
oplevelse meget intens og 
betagende. Til tider glemte 
man helt at trække vejret! 

blevet 100 år her i 2008) 
organist. Under krigen blev 
han indkaldt, men forsøgte at 
holde kompositionsvirksom-
heden ved lige (han havde 
lommepartiturer og nodepa-

pir med i felten). Hans deling 
blev omringet, taget til fange 
og ført til en lejr i Schlesien. 
Efter nogen tid fik han stil-
let et klaver til rådighed, 
»hvor tangenterne faldt ned 
af sig selv«. Han kompone-
rede »Kvartet til tidens ende« 
over en apokalypse i 10. ka-
pitel af Johannes Åbenbaring 
for de instrumen ter, der var 
til rådighed i lejren (udover 
klaveret var det en violin, en 

…dén aften på Helnæs, hvor 
4 højt begavede musikere fra 
Det fynske Musikkonserva-
torium spillede fransk musik 
med endog meget højt til 
loftet

MUSIkanMeLDeLSe
Af Karen Valeur 

I det lyse, nys ombyggede 
galleri i den gamle præste-
gård, præsenterede den dyg-
tige pianist, Morten Heide, 
sine talentfulde medstude-
rende med hver deres værk. 
Russeren, Dmitri Semenov 
Egholm, spillede to satser 
fra den sjældent hørte kla-
rinet-sonate af Saint-Saëns, 
hvorefter cellisten, Sofie 
Spanget Rasmussen, frem-
førte det ofte spillede værk, 
Faurés højt elskede og meget 
smukke »Elégie« med store 
kontraster mellem det kla-
gende storladne tema og de 
furiøse kaskader af toner. 
Mage til sublimt legato-spil 
skal man lede længe efter! 
Den græske violinist, Pa-
nagiota Zagoura, sluttede 
koncertens første del af med 
en sats fra Debussys violin-
sonate i en afdæmpet, men 
inderlig fremførelse.

aftenens hovedværk

Efter pausen fulgte så afte-
nens hovedværk. Lige som 
Saint-Saëns var også Olivier 
Messiaen (som ville være 

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

tiden stod næsten stille. . . 

Foto: Tina Valbjørn

»Kvartet til tidens ende«
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selv. Jeg vil lære dem at tage 
stilling, tænk på vi har kun 
en deltagelse i nationale valg 
på under 50%. Som det er 
nu, skal eleverne læse de 
bøger, der er bestemt af 
staten. Det vil jeg ændre. 
Ligesom jeg vil ændre på 
de pædagogiske normer, 
hvor udenadslære og fore-
læsninger skal erstattes 
med spørgsmål og udfor-
dringer til eleverne. De 
skal lære at tænke selv og 
at samarbejde. Nu er der 
for meget konkurrence.

Er det det, du får med dig 
fra Højskolen?
Ja, her er ingen eksamen. 
Det betyder, at lærerne skal 
være dygtige til at motivere, 
og først derefter lærer ele-
verne noget. Blandingen af 
fagene og foredragene giver 
stor frihed. 
Jeg har haft lejlighed til at 
afprøve det derhjemme, idet 
der er pædagogisk frihed, og 
mine elever syntes det var 
spændende at blive udfor-
dret. Noget andet, jeg tager 
med mig fra højskolen er fø-
lelsen af, at man har ret til at 
være sig selv. Specielt fordi 
vi er opdraget hjemmefra 
med frygten for ikke at være 
ligesom de andre.

Yoko bliver selv udfordret 
ved at blive spurgt, om hun 
kan forklare Højskolens 
grundlag som en »histo-
risk – poetisk« højskole. Vi 
må i fællesskab ty til nettet 
og finder her den forklaring 
»at det historiske er det, hun 
har fælles med andre og det 

omfattet et ophold på Aar-
hus Universitet på Institut 
for Statskundskab og hendes 
danskfag i Japan gennem-
førte hun under sine studier 
på Tokai-universitetet (se 
tekstbox), hvor hun gik sam-
men med 100 andre japanske 
danskstuderende.

Hvad betyder den  
store arbejdsbyrde?
Det betyder, at vi ikke rigtigt 
har noget liv udenfor arbej-
det. Der er ikke en pause til 
et åndeligt liv, hvis man kan 
sige det sådan. Vi lærer der-
for heller ikke at være bevid-
ste om den måde, vi lever på. 
Vi lever for at arbejde, vi ar-
bejder ikke for at leve. Vi læ-
rer ikke at reflektere og der-
med bliver vi ikke kreative 
eller i stand til at give udtryk 
for den dybere mening med 
livet. Vi er også afhængige 
af det system vi har, når vi 
tænker på velfærd. Japaner-
ne er bange for at blive gam-
le. Det er børnenes ansvar at 
tage vare på deres forældre. 
Er de raske, er det ikke noget 
problem, men er de syge, er 
det et stort problem. Det kan 
koste opsparing og hus. Det 
er lige så slemt, at der ikke 
fødes særlig mange børn. 
(I gns. 1.25 pr kvinde). Det 
skyldes, at der ikke er nogen 
hjælp, mens børnene er små. 
Kvinderne er også, ligesom 
i Vesten, veluddannende og 
selvhjulpne, hvorfor de helle-
re vil gøre karriere end gifte 
sig og få børn, blive mødre 
og husmødre. De japanske 
mænd har ikke indrettet sig 
på den forståelse. Derfor er 
mange ikke gift.

Og det er alt det,  
du vil ændre?
Nej, det kan jeg jo ikke, men 
jeg vil bruge min stilling til 
at lære mine elever at tænke 

her, men ikke, hvad borgerne 
får for pengene. 

Hvad har du specielt set 
som forskelle?
Det er meget svært at leve i 
Japan og jeg vil gerne være 
med til at ændre det og det 
kan jeg bedst gøre ved at 
komme her og se det selv. 
Vi arbejder utroligt meget i 
Japan. Og vi gør det uden at 
tænke over det. 78 timer på 
en uge er ikke usædvanligt 
for mig. Det betyder at jeg 
næsten ingen fritid har. 

Yoko er gymnasielærer. 34 
år gammel og bor hos sine 
forældre, som så mange an-
dre ugifte gør. Hun undervi-
ser i engelsk og historie, har 
oprindeligt en mastergrad i 
etnografi.  Mastergraden er 
en overbygning på en bache-
lorgrad i Nordisk Videnskab. 
Yoko ś uddannelse har også 

Yoko Ito har været elev på 
Højskolen på Helnæs. Hun har 
et godt kendskab til Danmark 
og danske forhold. Hun taler 
dansk, er uddannet i Japan 
med dansk som et af sine fag. 
Yoko har opholdt sig på andre 
højskoler i kortere og længere 
tid. nu vil hun videre og har 
sat sig store mål, som hun vil 
arbejde for, når hun vender 
hjem

GÆSt PÅ HeLnÆS
Af Poul Dreisler 

Hvorfor er du så fascineret 
af Danmark og dansk? 
Jeg synes, der er så me-
get, vi japanere kan lære af 
Danmark. Specielt jeres vel-
færdsmodeller. De nordiske 
lande er generelt gode for-
billeder for Japan, eller for 
nogle i Japan. Regeringen 
prøver at fortælle om de me-
get høje skatter, man betaler 

Japanske unge skal lære 
at tænke selv…

Yogo Ito på højskolen på Helnæs

Japansk hus i haven ved Tokai
Universitets Europa-center i  
Vedbæk. Huset er opført efter 
gamle traditioner indrettet til 
afholdse af the-cermonier.
se www.u-tokai.dk
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og fungere med den kæmpe-
udfordring, jeg har taget på 
mig. Det glæder jeg mig til. 
Men først og fremmest glæ-
der jeg mig til, at min mor 
kommer og besøger mig in-
den jeg forlader Helnæs.

poetiske er det, der animere 
hende til at finde ind til sine 
drømme og forhåbninger til 
livet«.

Hvad synes du om at være 
på Helnæs?
Det er egentlig morsomt. 
Pludselig en dag kom jeg til 
at tænke over, at jeg jo kun 
gik dér, hvor der er asfalt. 
Jeg kendte jo intet andet fra 
Tokyo. Da dét gik op for 
mig, fik jeg hurtigt andre sko 
på og siden har jeg udfordret 
mig selv med mange naturo-
plevelser. 

Har du lært nogen at kende 
udenfor højskolen?
Nej, det er svært, ikke fordi 
jeg ikke tror der er nogen, 
der vil tale med mig, eller 
os fra højskolen, men det er 
mit indtryk, at mange kom-
mer der fordi de trænger til 
at være sig selv og derfor 
mangler overskud til at in-
volvere sig med andre. Jeg 
er da selv glad for at nogen 
henvender sig til mig, når jeg 
går tur. Og det er ofte sket. 
Navnlig har et ældre ægtepar 
været meget søde til at tale 
med mig, når jeg går forbi 
deres hus. (Vi bliver enige 
om, at det må være Max og 
Hansine)

Hvad er så næste skridt i dit 
liv, skal du hjem og deltage 
i politik?
Nej, jeg vil ændre på tinge-
nes tilstand indefra. Derfor 
tager jeg på Den frie Lærer-
højskole i Ollerup og så føler 
jeg mig rustet til at tage hjem 

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

Der er mange bånd mel-
lem Japan og Danmark. 
Bl.a. gennem Tokai – uni-
versitetet, der er grund-
lagt af en ingeniør, Shi-
geyoshi Matsumae, der i 
1930’erne blev grebet af 
at udvikle uddannelsesin-
stitutioner med baggrund 
i udenlandske erfaringer. 
Han rejste rundt i Europa 
og i Danmark stødte han 
på andelsbevægelsen og 
grundtvigianismen, som 
siden optog ham meget. 
Inden 2. Verdenskrig var 
afsluttet havde han på-
begyndt det arbejde, der 
skulle blive til Tokai – 
Universitetet, som nu er 
det næststørste i Japan. 
Det ligger i Tokyo-om-
rådet. Shigeyoshi Mat-
sumae skrev flere bøger 
om Grundtvig inden han 
døde i 1991, 89 år gam-
mel. Universitetet er også 
aktivt tilstede i Danmark 
med et uddannelsescenter 
i Vedbæk og en skole for 
japanske børn i Præstø er 
netop lukket. Filosofien 
og målet for Shigeyoshi 
Matsumae’s arbejde er 
en fredeligere og bedre 
verden. Udveksling af 
studerende og viden samt 
mellemkulturel forståelse 
er redskaberne.

Vindere fra børnesiden i 
Helnæsposten har været i 
Assens i Tobaksgården og 
set en vældig fin børnerevy. 
En flok af Lirekassens unge 
medlemmer opførte en lag-
kagerevy instrueret af Per 
V. Thiesen og Kuno Ringer, 
og som et ekstra pift spil-
lede Per Rye Pedersen til alle 
sangnumrene.
Det var imponerende, at 
deltagerne kunne huske alle 
teksterne, også til de kønne 
gamle sange, som »Er du dus 
med himlens fugle« »Mu-
sens sang« og flere af den 
type. 
Helnæsbørnene syntes især 
godt om 2 af numrene. »De 12 
tegninger«, som var 12 sce-
ner om Peter Willemoes fra 
hans fødsel i Assens – hans 

opvækst – hans skolegang – 
hans uddannelse – hans tid 
på kadetskolen – hans krige 
og til kanonen, der forvoldte 
hans død ombord på »Prins 
Christian«.
Et andet nummer var en flok 
børn med mobiltelefoner, der 
ringede rundt til hinanden 
og fik en lille begivenhed til 
at vokse til en stor skandale. 
»En lille fjer….« Der var 22 
numre i alt.
En rigtig dejlig oplevelse. 
Hvis der igen bliver børne-
revy, kan det varmt anbefa-
les også til voksne med en 
barnlig sjæl.

I næste måned skrives om 
helnæsbørnenes aktiviteter på 
Sportspladsen og ved Møl-
len.

Børn optræder med pingvindans
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Enhedspris:
150 kr. – medlemmer 100 kr.
Billetbestilling 
tlf. 6477 1313/6477 1272
eller billetnet tlf. 6212 1314
Medlemskab af foreningen 
koster 125 kr. pr. person på 
tlf. 6477 1313

Høslætlauget/plejegruppen 
mødes den 17. august  
kl. 10.00
Jeg satser på at kickstarter 
høslætlauget – eller hvad vi 
nu kalder det – søndag den. 
17. august 2008 kl. 10.00- 
ca. 16. 
Se artikler i HP nr. 5 og 6 
om plejegrupper/støttegrup-
per.
Program følger senere – et 
element bliver frokost i det 
grønne. 
Jesper Vagn Christensen 
Naturvejleder/biolog 
jvc@sns.dk 
Direkte tlf. 6360 1044 
Mob. 2149 0028 

Gudstjenester
6. juli kl. 11.00
13. juli kl. 9.30
20. juli kl. 11.00
27. juli ingen
3. august kl. 9.00

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

Petanque
Mød op hver tirsdag kl. 
19.00 på petanquebanen ved 
sportspladsen.

Husk hver første tirsdag 
i måneden indledes med 
grill og så er det kl. 18.00 vi 
begynder.

Menighedsråds udflugt
Onsdag den 3. septemper.
Turen går til Fredericia for 
at se Christianskirken med 
Bjørn Nørgaards glasmosaik 
og meget mere.

Udførligt program i Helnæs-
Posten i august. 
Pris 150 kr. 
Tilmelding til Helle Blume 
Andresen 
tlf. 2370 2709 el. 2371 640 9

Hjælp til forberedelse af 
Fugleskydning i  
Forsamlingshuset!!!
Den 19. juli har vi fugle-
skydning fra kl. 9 til 16.
Vi søger frivillige til at 
hjælpe med at stille op og 
gøre klar til fugleskydnin-
gen torsdag den 17. juli kl. 
18.00 i forsamlingshuset.

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 
gammelt porcelæn til ”Det 
muntre 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  
juli og august 2008 
Lørdag den 5. juli kl. 20.00
Mary’s 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.

Det SkeR I JULI

go’ fest – go’ 
musik

Søren navntoft
Tlf. 6477 1612

Rubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 2370 2709

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

02 P.S. I love you

05 Tid & Farve 

09 Away from her

16 Kærlighed i koleraens tid

23 Irina Palm
 – Nattens røde lygter

29 Indiana Jones og 
krystalkraniets kongerige
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Fugleskydning
Helnæs Forsamlingshus 
afholder fugleskydning 

Lørdag d. 19. juli kl. 9.00
Der startes med kaffe og 
rundstykker.
Herefter åbnes for diverse 
aktiviteter:
· Det muntre køkken
· Tombola   
· Raflebar    
· Dåsekast 
· Gæt kagens vægt       
· Øl-fiske-dam 
· Søm-spil
Og selvfølgelig selve skyd-
ningen.

AnneLises velkendte buffet 
er åben fra kl.12.30

Vi glæder os til at se jer
Bestyrelsen

Fryseboks udlejes i  
frysehuset
Bodil Storm 
Tlf. 6477 1397

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. 2370 2709 

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

El strygerulle 200,00 kr 
Lille keyboard, kan anven-
des til computeren, gratis. 
Hvem har en trækvogn der 
ikke bruges mere, så er jeg 
interesseret.
Elsebeth Holk 
Tlf. 6477 1315

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

Digitalt kamera fundet på 
stranden ved Helnæs
Henvendelse 
Hittegodskontoret 
Assens Politistation. 

Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt, 
udlejes.
Helnæs Antik
tlf. 64 77 14 85

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

Party telt udlejes 
Stort partytelt 5 x 12 m, 
stort nok til 60 – 70 perso-
ner Pris: 500, – kr for en 
weekend 
Henning Storm
Tlf. 6477 1410

Elradiatorer
Har du det som om du sid-
der på Nordpolen, har vi 
løsningen. 3 energirigtige 
elradiatorer med termostat 
kan afhentes gratis.  
Helnæshus,  
Strandbakken 57
Tlf. 6477 1370

Scanjet 3400 C
En HP scanner så god som 
ny: Scanjet 3400 C 
kan afhentes gratis på 
Helnæs Byvej 65
Tlf. 6477 1376

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

Efter ombygning
2 pæne døre (en hvid og en 
natur), 2 flade radiatorer kan 
afhentes hos Pie og Gerner, 
Helnæs Byvej 51
Tlf. 6447 4245

Sommerfest 
afholdes 
den 17. august på 
Idrætspladsen  
kl. 10-17 

Aktiviteter: 
· raflebar, 
· tegnekonkurrence,
· bagekonkurrence, 
· sækkevæddeløb, 
· dåsekast, 
· petanque og rundbold
· evt. havetraktor-
  ringridning

Spisning: 
Ta’ selv bord á lá Annelise 
- kl. 13 – Pris voksne 30 kr. 
- børn u/12 – gratis  
Beboerforeningen

Meddelelse 
Containerne ved Forsam-
lingshuset er KUN til 
bygge-affald fra huset og 
IKKE til tomme øldåser, 
flasker, pap, papir og andet 
affald. Andet affald bedes 
smidt i den grå affaldscon-
tainer på køkkensiden af 
huset. 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Taksigelse
Mange tak til alle, der har 
glædet mig med hilsner og 
blomster under min syg-
dom. Det har varmet meget 
i en svær tid.
Med venlig hilsen 
Bodil Storm
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HP+

Fri os fra det onde
HP+ reportage fra  
filmens verden:
Her ses et sted, som ole 
Bornedal også troede var 
flot natur og fred, men så 
måtte han vælge lang-
øøøøøøøøøre, nåede han 
at råbe, inden han sprang 
i sikkerhed i grøften. 

gud Fader be-
vare os
HP+ sportsre-
portage:
Her ses den 

meget fodboldinteresse-
rede tyske pave, efter em 
– finalen.

Bukkejagt
Gevinst – en ulige 8 – ender
Den 16. maj er dagen, hvor 
bukkejægere skal ud og 
»lukke et øje«, for der går 
jagten på råbukke ind 

Mange jægere ser frem til 
denne dato. Tidligt om mor-
genen lister jægerne sig ud 
på posterne og står klar, 
hvis en råbuk skulle komme 
forbi. En af de ivrige jægere 
på Helnæs er Michael Fon-
nesbeck. Det lykkedes ikke 
for Michael at skyde en buk 
den første morgen, men 
nogle dage senere var Mi-
chael så heldig at få ram på 
en flot ulige 8- ender. Det er 
ikke første gang, sådan en er 
skudt på Helnæs, men ikke 
alle jægere opnår at få sådan 
et trofæ på væggen. Selvom 
Michael i forvejen har ca. 

75 opsatser hængt op, er det 
første gang, han har en med 
så mange takker. Denne buk 
har klaret at gemme sig for 
jægere en 4-5 år. Først er den 
spidsbuk, så gaffelbuk der-

efter 6 – ender, inden den så 
opnår at blive 8 – ender eller, 
hvis en tak er brækket af – så 
ulige 8 – ender.

ah


