
gen kommer på bordet, er 
der ikke ende på, hvor man-
ge stykker, den kan skæres i. 
Der omdeles hurtigt engangs-
tallerkner og sølvskeer, og så 
går det løs med at skære den 
ud i det uendelige – synes 
man. Efterhånden falder der 
lidt ro over det hele. Mæt-
heden indfinder sig. Kun 

der kommer senere slår det 
medbragte campingbordsæt 
op og slutter sig til. Det be-
tyder intet om noget er glemt 
i skyndingen fra hjemmet. 
Her bliver maden hurtigt til 
en fælles buffet – idet man 
tilbydes eller bytter eller 
deler, hvad der er. Og der er 
rigeligt. Har én en god flaske 
vin med, byttes et glas med 
en øl. Og da jordbærlagka-

skrænten ved stranden ne-
denfor Arne D. Rasmussens 
gård, Østergård. Spisning af 
medbragt mad begyndte for 
få år siden, og flere og flere 
har taget idéen op. Arne stil-
ler grill til rådighed. Den 
bygges op fra grunden på 
stranden og giver plads til 
pølser, koteletter og andet 
grillmad. Efterhånden er 
der fyldt ved bordene, og de 

På en usædvanlig lun  
midsommeraften ved 
Østergårds Strand blev et 
bål brændt af med en sidste 
øjebliks improviseret heks. 
Mange mennesker,  
god stemning

Skt. HanSbål
Af Poul Dreisler 

En tradition breder sig under 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

HELNÆSPOSTEN 7
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Muslinger skal redde  
Nørrefjord 
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bålet ved havet
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For tredje gang blev der 
afholdt udendørs  
pinsegudstjeneste. Denne 
gang i haven på Flenstofte

FriluFtSguDStjeneSte
Af Gerner Bauer 

Parkeringsvagten havde travlt 
med at vise de mange biler på 
plads op til klokken elleve an-
den pinsedag på gårdspladsen 
på Flenstofte. Anledningen 
var, at der for tredje år i træk 
afholdtes gudstjeneste i det 
fri. Det varme forsommervejr 
fik de fleste til at trække ind i 
skyggen af de imponerende, 
gamle træer og med det inte-
rimistiske alter placeret un-
der havens flotte duetræ – ja, 
så kunne omgivelserne ikke 
være mere perfekte.

Mange mødte op

Det er Kærum, Sønderby, 
Dreslette og Helnæs sogne, 

der står for arrangementet 
på skift. Mange havde taget 
turen til Flenstofte – op mod 
200 – og det var et godt valg. 
Vejret, stemningen og isce-
nesættelsen med musikled-
sagelse af Brasseneserne og 
det lokale kor, Originalerne, 
gav gudstjenesten et ekstra 
element, som kun kan ople-
ves i det fri. Det er vanske-
ligt, præcist at beskrive den-
ne oplevelse, men som Fyens 
Stifttidende skrev »Guds ord 
næsten i Edens Have« er det 
nok det mest præcise, der 
kan beskrive oplevelsen.
Med servering af øl, vand og 
pølser efter gudstjenesten, 
serveret af Dreslette menig-
hedsråd, var det på linie med 
de to foregående frilufts-
gudstjenester en dejlig op-
levelse for de mange frem-
mødte. Næste års arrangør er 
Sønderby Menighedsråd.

»Vi prædiker 
kristus som 
korsfæstet«

De ord står skrevet på prædi-
kestolen i Helnæs kirke. 
Det er et citat fra apostlen 
Paulus. 
Men hvorfor nu det, og hvad 
betyder det?

Den slovenske filosof Slavoj 
Zizek, overvejer et sted, hvad 
meningen er med, at kristen-
dommen siger, at Gud blev 
menneske. Hvad betyder det, 
spørger Zizek, når Paulus i 
Filliperbrevet, siger om Gud, 
at Han i Jesus Kristus; »gav 
afkald(…), tog en tjeners skik-
kelse på og blev mennesker 
lig; og da han var trådt frem 
som et menneske, ydmygede 
han sig og blev lydig indtil 
døden, ja, døden på et kors«. 
Hvorfor Gud blev menneske? 
Hvorfor lagde Han sin gud-
dom fra sig? Hvorfor måtte 
Herren blive tjener?
Ja, hvis Gud er indbegrebet 
af fuldkommenhed, ræson-
nerer filosoffen Zizek, så 
er der noget, han ikke ken-
der til. Han kender ikke til 
ufuldkommenhed. Han ken-
der ikke til at mangle noget. 
Han kender ikke fra sig selv 
til den skrøbelighed og sår-
barhed, den begrænsethed og 
endelighed, der hører men-
neskelivet til. Derfor blev 
Gud menneske og delte liv 
og død med os. Så at alle 
de erfaringer som hører det 
ufuldkomne og begrænsede 
menneskeliv til kunne blive 
en del af Gud selv: Glæden. 
Kærligheden. Sårbarheden. 
Skrøbeligheden. Selv kær-
lighedstabet, endeligheden og 
døden. Alle de erfaringer 
Jesus Kristus gjorde sig, fra 
vugge til grav. Fra krybben 
til korset. Alt det er en del 
af Gud selv. Og når Kristus 
på korset råber: »Min Gud, 

Min Gud, hvorfor har du for-
ladt mig?«, så betyder det, at 
Gud har været selv dér, hvor 
ethvert forsøg på at finde 
mening, er slået fejl. Selv 
den yderste Gudsforladthed, 
meningsløshed og død har 
Gud selv erfaret. Og der-
for prædiker vi Kristus som 
korsfæstet.
 
Men korset er, siger Zizek, 
ikke bare nederlag. For i det, 
at Kristus på korset accepte-
rer sit nederlag, gemmer der 
sig også en sejr. En sejr over 
selve det at sejre. En sejr over 
verdens retfærdighed, der 
kun regner med sejrherrerne 
og vinderne. Guds retfær-
dighed i Jesus Kristus regner 
derimod også taberne med. 
Verden hylder vinderne. 
Kristus går med de fortab-
te. Det er den visdom, som 
Paulus siger, gør al verdens 
visdom til dårskab: ”For da 
Gud i sin visdom ikke ville, 
at verden skulle kende ham 
gennem sin egen visdom, be-
sluttede Gud at frelse dem, 
som tror, ved den dårskab, 
der prædikes om. For jøder 
kræver tegn, og grækere sø-
ger visdom, men vi prædiker 
Kristus som korsfæstet, en 
forargelse for jøder og en 
dårskab for hedninger; men 
for dem, der er kaldet, jøder 
såvel som grækere, prædiker 
vi Kristus som Guds kraft 
og Guds visdom. For Guds 
dårskab er visere end men-
nesker, og Guds svaghed er 
stærkere end mennesker”. 
Derfor prædiker vi Kristus 
som korsfæstet i Helnæs 
kirke.
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leDerindhold
bålet ved havet
På en usædvanlig lun midsommeraften ved Østergårds Strand 
blev et bål brændt af med en sidste øjebliks improviseret heks. 
Forsiden og side 4.

Friluftsgudstjeneste
For tredje gang blev der afholdt udendørs pinsegudstjeneste. 
Denne gang i haven på Flenstofte.
Side 3

Om at holde hund.
Om en strejfende hund og hvad der derved kan ske. HP vil med 
professionel bistand yde forbrugervejledning.
Side 5

Helnæs trak i os hele tiden
Birgit og werner Sørensen har taget turen fra Sydhavnen i Køben-
havn til Helnæs med glæde.
Side 6

naturgenopretning på Maden
Et overdrevsareal, hvor der er gode betingelser for såvel flora som 
fauna, som i gamle dage. Anden fase sættes i gang 2010.
Side 8 og 9

Helnæs Camping – 50 års jubilæumssæson
I en samtale med Eigil Kristensen og Moster Hanne kommer vi 
nærmere på hemmeligheden bag trofaste gæster og en velfun-
gerende plads.
side 11 og 12

Muslingebanker
Muslinger på redningsarbejde i Helnæsbugten
Med udsætningen af mange millioner muslinger på liner sættes 
forskningsarbejdet i gang ud for Illum. 
Side 13

kort nyt
EP-valget 7. juni på Helnæs
LOGO efterlyses
Intim koncertaften / anmeldelse
Side 10

redaktionen meddeler:
Desværre har vi ikke stof til »Det´ kun for børn« i dette nr. vi håber 
børnene på Helnæs vil hjælpe vor børneredaktør Anne Hansen 
med stof til side 13.

lejre · friluftsaktiviteter for både børn og voksne
naturvejledning · kursusvirksomhed · kanoudlejning

Tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

Mangler du en folder, brochure eller et nyt
visitkort, så få et uforpligtende tilbud. 

 www.helnaeshus.dk

gudstjeneste i det fri
Hjælp til selvhjælp 

Det er ofte tilfældigt, hvad Helnæsposten rummer. Men inte-
ressant er det, når denne tilfældighed ofte kommer til at rum-
me en sammenhæng. Et signalement af tiden, en tendens – og 
så er det måske alligevel ikke så tilfældigt, hvad der kommer i 
Posten. Det, der tænkes på, som læseren først kan erfare efter 
gennemlæsning af bladet er, at vi berører en række forhold, 
hvor der gives udtryk for, at private mennesker tager affære 
og gør noget, som de finder vigtigt. Lad os nævne de stikord, 
der udgør den påståede sammenhæng. Muslingebanker, na-
turgenopretning med plejegrupper og koklappelaug, kampen 
mod klimaændringer, ønsket om en fælles skov alle kunne 
lufte hund i. Det har alt sammen noget med naturen at gøre og 
det har alt sammen noget med os selv at gøre, og om hvad vi 
selv kan gøre. Det er interessant og vigtigt, at fritidsfiskerne 
i Falsled / Fåborg får gang i muslingeproduktion, både som 
et redskab til rensning af Nørrefjord og også som en drifts-
form på vandet med et nyttigt afkast. Det er også noget af 
en pionergerning at skulle motivere lokale til at tage del i at 
hjælpe Staten med at passe sine naturforpligtelser på Maden. 
Ikke desto mindre er det nødvendigt at spørge, om ikke det 
kunne være en god idé at være sammen om at bevare sjældne 
orkidéer, skabe bedre vilkår for flora og fauna generelt. Og et 
initiativ med de rigtige køer kunne også være en mulighed for 
at hjælpe naturen. Idéen om at stifte en forening med det for-
mål at erhverve eller anlægge en skov, som en fællesskov, alle 
kunne gå i med hund og til at lege i, kommer også ind i denne 
sammenhæng som en vision fra campingpladsen. Alt dette er 
udtryk for den nødvendige indsats for at opnå det, man gerne 
vil. Fange fisk og bade i det nærmeste rene farvand. Være med 
til at redde blomster- og dyrearter fra udslettelse i det nær-
meste landskab, føle at man kan være tryg i et fællesskab om 
et stykke natur, som ikke er pålagt private særinteresser. Det 
samme gælder målet om CO2-neutralitet. Alt dette har noget 
med initiativ og noget med personligt ansvar at gøre. Trenden 
eller sammenhængen i de nævnte eksempler handler om en 
tendens til, at folk, amatørerne, selv tager fat. Gerne sammen 
med professionelle for at skabe de forbedringer, som vores na-
tur, vor klode eller blot vor nærmeste omgivelser kræver. 
I sin meget velkomne støtteannonce, skriver Anders Lyng at 
»Der, hvor noget begynder, der er godt at være«. Det gode, 
man kan opleve er, at nye energier udløses, at noget sker og at 
dette noget, ofte er noget, vi selv kan gøre eller medvirke til at 
gøre. Og oftest glædes over. God sommer.

Andægtig lyttende menighed   Foto: gb

Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk
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til katte, hunde, 
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en læser har henvendt sig til 
redaktionen med en historie 
om en strejfende hund og 
hvad der deraf kan ske. HP vil 
med professionel bistand yde 
forbrugervejledning

HunD På aFVeje
Af Poul Dreisler 

En læser kontaktede for ny-
lig redaktionen med en op-
lysning om en hændelse, der 
iflg. læseren optog mange 
sind på Helnæs. Hændelsen 
angik en strejfende hund 
og en beboer, der følte sig 
chikaneret af hunden. Efter 

flere tilfælde af sådan chi-
kane, havde han henvendt 
sig til hundens ejer, klaget 
over den og havde herunder 
også udtrykt, at han næste 
gang, han følte sig generet 
af hunden, ville skyde den. 
Da hunden herefter fortsatte 
med at strejfe ud i lokalom-
rådet, med eller uden ejerens 
vidende, blev der skudt efter 
den. Hunden blev ramt, men 
døde ikke. Den er i bedring, 
oplyser ejeren, som HP har 
talt med.

en professionel vejledning

HP henvendte sig herefter 
til Skov- og Naturstyrelsens 
jagtkonsulent på Sollerup-
gård, som har henvist til de 
retsregler, der omhandler 
hunde, deres ejere og deres 
pligter og rettigheder. Vi 
sætter de væsentligste punk-

ter op med henvisning, så 
enhver kan læse videre selv. 
De markerede sætninger er 
citater af lovene.

A. Man skal holde sin hund 
hjemme hos sig selv.
1. »Enhver er pligtig til på 
alle årets tider, at holde sine 
husdyr på sit eget«. (Mark- 
og vejfredsloven § 1)
2. »Uden for byer og områ-
der med bymæssig bebyg-
gelse påhviler det besidderen 
af en hund at drage omsorg 
for, at den ikke strejfer om«. 
(Hundeloven § 3)

B. Når man har sin hund med 
ud. (Lov om naturbeskyttel-
se kap. 4)
1. Til stranden og andre 
kyststrækninger. »I perioden 
1. april – 30. september skal 
hunden føres i snor«. Det må 
antages, at den udenfor den-
ne periode, kan gå frit, men 
være i følge med en person, 
som har fuldt herredømme 
over den. »Hunde skal al-
tid føres i snor, hvor der er 
græssende husdyr«.
2. I skoven og på udyrkede are-
aler. »Hunde skal føres i snor«. 

C. Når hunden strejfer og ge-
nerer – hvad så?
1. »Enhver er berettiget til 
selv at optage eller lade op-
tage fremmede husdyr, som 
uden hjemmel færdes løse på 
anden mands grund«. (Mark- 
og vejfredsloven kap. 3)

poetisk perspektiv er slut og 
bålet kan tændes.

Sang og bål

Imens har alle fået omdelt et 
blad med sange. Sangene »Vi 
elsker vort land« af Drach-
mann og »Danmark nu blun-
der den lyse nat« af Thøger 
Larsen gjaldede ud mod 
aftensolens spil gennem de 
hastigt voksende flammer, 
der med en let pålandsbrise 
fra sydøst lige nøjagtigt gik 
forbi pladsen, hvor alle stod. 
Det blev tusmørke og sam-
talerne mellem de tilkomne 
og de, der havde været der 
længere, kom i gang og det 
hele ebbede gradvist ud som 
bålets flammer blev til glø-
der. Og vi kunne gå hjem i 
vished om, at »Danmark, nu 
blunder den lyse nat bag ved 
din seng, når du sover«.

den skiller. Året skiller. Som-
meren markerer halvåret, 
hvor alt kommer af sig selv. 
Solen skinner og efter Skt. 
hans begynder det at mørk-
ne igen. Vi hjælper lyset lidt 
på vej. Mørket truer os. Ly-
set er som en kamp mellem 
liv og død. Vi er på kanten 
her ved kysten. Vi prøver 
i fællesskab at bekæmpe 
mørket. Vi skal gøre alt i ef-
teråret – plukke æbler, høste 
og senere på året, så er det 
jul med Kristusbarnet, og så 
kommer det hele igen. Det 
er ligesom med havet med 
bølger, der rullende hæver 
sig op og ned. Forskellen 
mellem Skt. Hans og jul er, 
at vi til jul samles i husene. 
Til Skt. Hans samles vi ude 
af husene – og går ned til 
standen til havet og til bå-
let. En tale med et historisk 

tøj rundt om. En plastiksæk 
med fyld udgjorde kroppen 
og så op på toppen. Illusio-
nen var perfekt. 

Velkomst og tale

Kl. 21.00 blev de mange budt 
velkommen og aftenens ta-
ler præsenteret. Det var som 
vanligt vor højskoleforstan-
der, Christian Kjær Nielsen, 
der motiverer en fødsels-
dagssang for Preben Holk, 
der fejrer sin 70 års fødsels-
dag. Temaet for båltalen er 
»Bålet ved Havet«.  Vi får at 
vide, at ca. 90% af Danmarks 
befolkning bor mindre end ti 
km fra en strand. Vi har gen-
nem hele menneskeheden le-
vet ved havet. Det hav, som 
er markeret i vort blonde hår 
og blå øjne. Det hav som gav 
os en konge, da landet var 
gerådet i kaos. Skjold, Odins 
søn, kom sejlende ind fra ha-
vet, blev kronet som konge, 
og hans slægt, Skjoldun-
gerne, blev grundstammen 
for vikingerne. Havet har 
været stedet for udrejse og 
hjemkomst lige siden. Nu er 
der broer overalt. Så den tid 
er forbi, men bålet skal ligge 
ved havet.  
Chr. Kjær fortsatte med at 
citere en ung digter Ursula 
Andkjær Olsen, som bl.a. 
meget andet, har udgivet en 
digtsamling »Havet er en 
scene«. Heri beskriver hun 
havet som en levende or-
ganisme, der pulserer hele 
tiden. Havet er som livet og 
bålet tænder vi ved havet. Ti-

hunden Viffer snuser rundt 
under bordene og tiltusker 
sig et sted en overskudspølse 
eller to – og går videre. Det 
er dens juleaften, hvad mad 
angår.

Så kommer tilskuerne

Mens man ved bordene er 
nået til »slåmave« tids-
punktet kommer de, der har 
spist hjemmefra eller i an-
dre grupperinger, og lang-
somt stiger tallet til et hun-
drede eller flere. Udefra er 
også kommet nogle. Både 
før og efter har det lydt, når 
der kom fremmede, »er I fra 
Glamsbjerg?« – og latteren 
rejser sig. Årsagen er, at der 
sidste år skete det, at nogle 
gæster fra Glamsbjerg hav-
de tømt deres engangsgrill 
i kanten af bålet, der så fut-
tede af i utide. Den selvbe-
staltede bålkomité havde 
derfor opsat et skilt, i god 
afstand fra bålet, med på-
bud om, at folk fra Glams-
bjerg, skulle aflægge alt, 
hvad der kunne tænkes at 
forårsage brand. Når et bål 
kunne ses brænde på øst-
siden af Nørrefjord ved 20 
– tiden lød det. »Nå, det er 
nok bare nogle fra Glams-
bjerg, der har været forbi«. 
Værten, Arne, havde længe 
spejdet efter heksen, som 
skulle laves af nogle na-
boer. Noget må være gået 
galt, der kom ingen heks. 
Hurtigt måtte komitéen im-
provisere. Et par pinde på 
tværs, et gammelt stykke 
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Jagthund – modelfoto

Om at holde hund
2. »Uvane dyr, (herunder) 
omstrejfende hunde, har den 
optagelsesberettigede ret til 
på hensigtsmæssig måde 
at fjerne fra sin grund…« 
(Mark- og vejfredsloven kap. 
3) 
3. »Nedskydning eller an-
den direkte på drab sigtende 
fremgangsmåde må dog kun 
anvendes, når dyrets besid-
der i forvejen indenfor det 
sidste år er advaret. Er besid-
deren ukendt, kan advarsel 
indeholdende en kort be-
skrivelse af det pågældende 
dyr ske gennem et på egnen 
udbredt dagblad«. (Mark- og 
vejfredsloven § 14)

kompliceret og ligetil

Enhver, der læser disse korte 
uddrag af et stort lovgiv-
ningskompleks, vil vide, at 
det rummer en lang række 
juridiske spidsfindigheder, 
f.eks. at en hund, der er med 
ved stranden – også i nævnte 
periode fra 1. april til 30. 
september – gerne må bol-
trer sig ude i vandet og på 
sandstranden, uden bånd. 
Når den atter kommer op på 
det bevoksede areal skal den 
i snor. Man må dog også her 
antage, at dette kun gælder, 
hvis ejeren/besidderen har 
det fulde herredømme over 
hunden. 

konklusion

Det er forbudt og en dårlig 
idé at lade sin hund strejfe. 
Man skal altid have styr på 
sin hund – også når man 
spadserer med den uden 
bånd. Efter fornøden advar-
sel har den krænkede ret til 
at skyde, for at dræbe, en 
strejfende hund.
Jagtkonsulenten afsluttede 
sin vejledning med at nævne, 
at for ca. tre uger siden blev 
et får skambidt af en strej-
fende hund på Feddet ved 
Brydegård Strand.  
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Vesterbro i København, men 
ville også på højskole, og det 
var her hun traf Werner ved 
en fest, hvor Werner var med 
som gæst. Om få år har de 
guldbryllup og er stadig som 
et nyforelsket par. De mange 
år med opdragelsen af de 2 
børn – Kim og Kenneth – og 
et travlt arbejdsliv, har ikke 
frataget dem glæden ved at 
være sammen nu i 24 timer 
i døgnet. »Vi går hver aften, 
lige før vi skal i seng ned 
for enden af haven og ny-
der stilheden og stjernerne 
udover Maden og siger tak 
for endnu en dejlig dag sam-
men« fortæller de med stor 
glæde i stemmen »og det 
er sku’da livsglæde.« Birgit 
er uddannet som pædagog 
og Werner som mekaniker. 
Werner udlært på Nordisk 
Diesel og havde siden eget 
værksted med Simca. Kom 
siden til Carlsberg og havde 
der bl.a. jobbet som service-
chef indenfor fadølsservice. 
Har rejst det meste af verden 
rundt i dette job. De er begge 
to udadvendte og har lyst til 
at opleve de mange tilbud, 
Helnæs byder på.

interesser og fritiden

Den hyggelige stue præ-
ges af Birgits mange bøger. 
»Jeg kan li’ at læse om de 
kongeliges historie. Forstå 
baggrunden og fordybe mig 
i, hvad der er gået forud for 
vor tid. I øjeblikket er det 
Obama og hans historie der 
ligger på bordet« siger hun 
og viser med glæde den bug-
nende bogreol. Werner er 
også til læsning, men mere 
den tekniske del. Specielt 
computere interesserer. Han 
er nyhedsinteresseret og vil 
gerne være opdateret hele 

med en stor velfungerende 
plads og de mange nye og 
flotte huse der efterhånden 
er kommet til. Der var ingen 
tvivl om, at Helnæs skulle 
prøves og vi boede den første 
tid efter vor tilbagetrækning 
fra arbejdslivet i Brandkær-
huset, men ville gerne have 
vores eget her. Og en dag her 
på gårdspladsen, faldt det 
hele på plads. »Det er her, vi 
skal være« sagde vi næsten i 
munden på hinanden og så-
dan blev det. Vi flyttede ind 
den 15. december 2007 og 

en artikel om de mange 
uforglemmelige oplevelser 
på Helnæshus og på Hel-
næs, som parret havde som 
ledere af Børnegården Fre-
deriksholm. Helnæshus var 
ejet af Børnegården fra 1950 
frem til 1992, hvor den blev 
solgt til privat beboelse.

Helnæs – naturligvis

Birgit er kommet på Hel-
næshus siden hun var 7 år. 
Først som elev og siden som 
leder af Børnegården. Wer-
ner er kommet til senere og 
fra 1964 havde de residens i 
altanværelset på Helnæshus 
og har fulgt udviklingen på 
Strandbakken og i fiskerlejet. 
Lige fra den spæde start med 
campingpladsens 2-3 telte 
under FDM skiltet til i dag 

birgit og Werner Sørensen 
har taget turen fra Sydhavnen 
i københavn til Helnæs med 
glæde

VelkOMSt
Af Gerner Bauer 

Udenfor det hyggelige gam-
le posthus på Helnæs Byvej 
56 skinner solen fra en for-
årsklar himmel. Haven er 
ordnet og nogle små træer, 
der tager udsigten, er fæl-
det. Den rene idyl. Kaffen er 
lavet og Birgit hygger med 
chokolade i anledning af 
vor aftale om et velkomstin-
terview. Egentlig er det to 
kendte ansigter på Helnæs, 
der er vendt tilbage i deres 
tredje alder. HP har tidli-
gere (HP juli 2007) bragt 

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

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

Vi hjælper Dem til rette med alt

Hos os kan De gratis få tilsendt 
pjecen »Min Sidste Vilje«
Se: www.bedemand.dk

Vi svarer altid på tlf. 64 74 10 47
www.bedemandhassedixen.dk

salg af gravsten fra egen udstilling 
savværksvej 2G · Glamsbjerg
en af vestfyns største udstillinger

ebberup og omegns 
Begravelsesforretning
v/Hasse Dixen
Nørregade 16 · 5620 Glamsbjerg

Alt indenfor:
jord · Beton · kloak · murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

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

Aut. 
kloakmester

Helnæs trak i os 
hele tiden

glæder os over hver dag, vi 
har her i huset.

Hvem er birgit og Werner?

Birgit stammer fra en bonde-
familie i Jylland, som levede 
af at handle med landbrugs-
ejendomme. Hendes far var 
uddannet på Landbohøjsko-
len og hendes mor var Ruf-
bogholder. Werner har lidt 
spansk blod i årene. Hans mor 
er fra Kolding og far’en land-
mand. Birgit havde ikke lyst 
til at gå i skole og fik hurtigt 
job hos en grønthandler på 

tiden. Står op kl. 5.00 og 
gør morgenmaden klar og 
er på nettet for at se, hvad 
der er sket rundt om i ver-
den. Han er begyndt at bage 
rugbrød og Birgit laver sin 
egen smøreost. De glæder 
sig til at komme i gang med 
Petanquesæsonen, som de 
begge er optaget af og som 
er højt prioriteret.  Torsdags-
klubben er meget værdsat. 
De hyggelige eftermiddage i 
Borgerhuset deltager de beg-
ge i med glæde og udflugten 
til Mands Samling, var en 
rigtig god afslutning på sæ-
sonen i Torsdagsklubben.

kontrasten

På spørgsmålet om, hvor-
dan de har klaret kontrasten 
mellem den tætbefolkede 
Sydhavn og det mere stille 
Helnæs, svarer de »Vi kan 
li’ den stilhed der er her på 
Helnæs og de mennesker vi 
omgås. Den uformelle snak 
når man mødes. Over hæk-
ken eller i forsamlingshuset 
til et eller andet. Der er lidt 
længere til butikkerne men 
vi køber ind et par gange om 
ugen. Vi snakker tit om, at 
her skal vi blive gamle sam-
men, og det er vi også sikre 
på, at vi gør.« Den gode 
kaffe og chokoladen er gle-
det ned og på vej ud i foråret 
stikker Birgit HP’s udsendte 
et FEMINA fra 1989 i hån-
den. »Her er en artikel om 
mig og jobbet i Børnegården 
Frederiksholm som du kan 
læse som supplement til vor 
snak« siger hun. Ingen tvivl 
om at børn og begges job har 
optaget meget af deres liv 
tidligere og heller ingen tvivl 
om, at det er to engagerede 
mennesker, der har bosat sig 
på Helnæs.

To, som elsker hinanden  Foto: gb

Foran Gl. Posthus  Foto: gb
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Maden kan tilbydes egnede 
erstatningsjorder andetsteds 
på Helnæs.

køb af gudmundsdal

Vi har med udgangen af 2008 
fremsendt en ansøgning om 
økonomisk medfinansiering 
fra EU, ligesom vi arbejder 
på at finde egnede erstat-
ningsjorder til de lodsejere, 
der måtte ønske det i forbin-
delse med et eventuelt natur-
projekt. I den forbindelse har 
Fødevare-Erhverv erhvervet 
en ejendom på Helnæs. (El-
lebæks gård red). Senest har 
Skov- og Naturstyrelsen, Fyn 
den 3. juni 2009 (i forbin-
delse med generalforsamling 
i Madens pumpelag) givet 
lodsejerne en samlet oriente-
ring om projektet og drøftet 
det videre forløb.

indsatsområder

I forbindelse med et samlet 
naturprojekt i Maden har 
Skov- og Naturstyrelsen, 
Fyns fokus på følgende ind-
satsområder:
- Forbedre afgræsningen af 

de eksisterende naturom-
råder 

- Genskabe et større areal 
af naturtyperne overdrev, 
strandeng, fersk eng og 
mosetypen rigkær (alka-
lisk lavmose, dvs. moser 
og enge med konstant 
vandmættet jordbund, hvor 
grundvandet er mere eller 
mindre kalkholdigt, såle-
des at den særlige rigkær-

svegetation opstår. red.). 
- Skabe bedre levevilkår for 

den lille orkidé Mygblomst 
og andre vigtige eng – og 
moseplanter. 

- Skabe bedre levevilkår for 
paddearterne Stor Vandsa-
lamander og Strandtudse

- Forbedre forholdene for om-
rådets eng – og vadefugle.

- Give mulighed for gode 
naturoplevelser under hen-
syntagen til områdets na-
turværdier.

Finansiering via eF

Sikring og forbedring af na-
turværdierne i forbindelse 
Natura 2000 området ved Bo-
bakkerne indgår også i Skov- 
og Naturstyrelsens ansøgning 
til EU. I løbet af efteråret 2009 
forventer vi at have modtaget 
endeligt svar fra EU vedrø-
rende deres medfinansiering 
til projektet. Projektet vil i gi-
vet fald kunne starte pr. 1. ja-
nuar 2010 og forventes at løbe 
til og med udgangen af 2013. 
En af projektets første større 
opgaver bliver at få udarbejdet 
en teknisk og biologisk under-
søgelse med forslag til, hvor-
dan et samlet naturprojekt kan 
udformes, så det bedst muligt 
sikrer og forbedrer naturfor-
holdene i Maden.

Samtale med biolog An-
nita Svendsen, Skov- og  
Naturstyrelsen, Fyn.
Er købet af Gudmundsdal 
tilstrækkeligt til at overtage 
resten af Maden?

Siden 1997 har Maden været 
genstand for en proces, der 
forventes at føre den frem til 
en tilstand som den formodes 
at have haft omkring år 1900. 
en mosaik af tørre og våde 
naturtyper i form af overdrev, 
enge og moser. anden fase 
sættes i gang 2010

naturgenOPretning
Af Poul Dreisler 

I to artikler i HP, septem-
ber 2007 og oktober 2007 
(se www.helnaesposten.
dk) , behandlede vi Maden 
i forbindelse med en fred-
ningssag, som Danmarks 
Naturfredningsforening (DN) 
havde anlagt og som skulle 
afgøres ved Naturklage-
nævnet. DN var af den op-
fattelse, at den etablerede 
naturbeskyttelse var util-

strækkelig for at bevare og 
udbygge Madens kvaliteter 
som et sjældent og beva-
ringsværdigt naturområde. 
Naturklagenævnet, der var 
sidste instans afgjorde, at 
Maden ikke skulle fredes. 
Mange har udtrykt kritik af 
tilstanden på Maden trods 
en stor indsats for at undgå 
at områdets kvaliteter for-
ringes. Især er kritikken gået 
på, at de sjældne orkidéty-

per forsvandt, fuglearter 
ligeså, padder og andre or-
ganismers levevilkår forrin-
ges trods det, at området er 
et såkaldt Habitatsområde. 
Dvs. under særlig beskyt-
telsesregler for europæiske 
bevaringsværdige naturom-
råder. Skov- og Natursty-
relsen (SNS) overtagelse af 
hele arealet er set som en 
forudsætning for en løsning 
på de kritiserede forhold. 
Af de ca. 300 ha er ca. en 
tredjedel fortsat under land-
brugsmæssig omdrift.

Skov- og naturstyrelsens rolle 
over tid

Fyns amt trak sig ud af fred-
ningssagen i 1999 med den 
begrundelse, »at man var 
af den opfattelse, at der var 
gode muligheder for inden-
for en rimelig årrække at 

komme videre med naturfor-
bedringer ad frivillighedens 
vej. Amtet opfordrede samti-
dig Skov- og Naturstyrelsen 
til at fortsætte bestræbelser-
ne på at erhverve yderligere 
arealer i området og amtet 
ville selv forsøge at indgå 
frivillige aftaler om eksten-
sivering af landbrugsdriften. 
Efter 7-8 år vil amtet gøre 
status over resultaterne heraf 
og vurdere behovet for at 

genoptage overvejelserne om 
en fredning eller andre tiltag 
til yderligere udbygning af 
naturgrundlaget i området.« 
( Natura 2000 basisanalyse. 
Fyns Amt. Odense 2006).

Planen følges

Det interessante ved denne 
historie er, at planer, visio-
ner og ideer lever videre hos 
de mennesker, der tidligere 
havde med den at gøre – hos 
Skov- og Naturstyrelsen Fyn 
og hos det nu nedlagte Fyns 
Amt. Det er lykkedes at er-
hverve en større gård, Gud-
mundsdal (ca. 100 ha), der 
gør det muligt at foretage den 
sidste jordfordeling blandt 
Madens ejere, der dermed 
giver SNS ejerskab til hele 
Maden. En af de tidligere an-
satte biologer ved Fyns amt, 
Annita Svendsen, er nu ansat 
ved SNS og hun har på op-
fordring sendt nedenstående 
artikel. Vi bringer hendes 
artikel i sin helhed, og har 
efterfølgende stillet nogle 
uddybende spørgsmål.

bidrag til artikel i Helnæs  
Posten om naturprojekt  
i Helnæs Made
Af Annita Svendsen 

I 1997 gennemførte Skov- og 
Naturstyrelsen Fyn i samar-
bejde med det tidligere Fyns 
Amt et naturgenopretnings-
projekt i Helnæs Made. Som 
del af projektet blev vand-
standen hævet i 2 delområ-
der, tidligere dyrkede arealer 
blev udlagt som vedvarende 
græsningsarealer, og af-
græsningen blev sikret på i 
alt ca. 190 ha. Der blev her-
ved genskabt en ca. 7 ha stor 
lavvandet sø, og strandengs-

områder blev mere våde. 
Som resultat af en større 
jordfordeling i området, blev 
Skov- og Naturstyrelsen ejer 
af ca. 160 ha i Helnæs Made, 
og der blev herudover ind-
gået permanente aftaler om 
drift og pleje af ca. 13 ha 
eksisterende naturområder. 
I den sydlige del af Helnæs 
Made findes der godt 40 ha 
braklagte/opdyrkede mar-
ker, som ikke blev en del af 
naturgenopretningsprojektet 
i 1990’erne.

eu-program med finansiering

I 2008 fik Skov- og Natur-
styrelsen Fyn mulighed for 
at søge medfinansiering fra 
EU via LIFE+ programmet 
til at gennemføre et sam-
let projekt i Helnæs Made, 
hvor også den sydlige del af 
Maden genskabes som na-
tur. Vi tog derfor kontakt til 
lodsejerne i den sydlige del 
af Maden for at høre deres 
synspunkter i forhold til et 
muligt naturprojekt på deres 
arealer.  Lodsejernes tilbage-
melding til os tyder på frem-
kommelighed i forhold til 
projektet under forskellige 
forudsætninger; bl.a. at lods-
ejere med omdriftsarealer i 
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naturgenopretning på Maden

Gudmundsdal – grundlaget for naturgenopretning Foto: gb

Det hænger faktisk ret godt 
sammen. I hvert fald er der 
jord nok og der bliver også 
lidt i overskud, som vi må se 
at afsætte udover byttehand-
lerne.
Er der en vetoret for f.eks. en 
enkelt ejer, der ikke vil være 
med? 
Hvis der er en enkelt, der 
ikke vil bytte jord, kan vi 
ikke gøre noget. Vi kan til-
byde en erstatning for drift-
stab til dem, som ønsker at 
beholde jorden, og ellers ac-
ceptere vore naturbeskyttel-
sesregler. Men jeg tror ikke, 
vi støder på dette problem, 
idet jeg allerede i efteråret 
kørte rundt til de landmænd, 
der ejer jord og talte med 
dem og her mødte jeg ikke 
stor modstand, blot de får 
tilbudt erstatningsjord. Det 
gentog sig ved det nyligt af-
holdte møde med Pumpelau-
get på Kroen. 
Hvad skal den indledende 
undersøgelse afdække?
Den tekniske og biologi-
ske undersøgelse skal være 
med til at pege på, hvordan 
naturen i den sydlige del af 
Maden bedst vil kunne gen-
oprettes når man ser på de 
naturværdier, der allerede 
findes i Maden som helhed.
Hvordan vi I realisere de ind
satsområder, der nævnes ? 
Vi vil hæve vandstanden i 
den sydlige del af Maden og 
vi vil forbedre afgræsningen, 
idet den er afgørende for, om 
det lykkes. Der går ca. 1 ko 
pr. ha, så der er plads til max. 
300 stk. og er det den rigtige 
race, er det godt. Problemet 
er ofte, at dyrene ikke er 
sultne nok. »Græsnings-
trykket« på arealerne er ofte 
ikke stort nok. Buskene skal 
væk, og der skal måske også 
skabes noget fugtigere eng, 
så kommer også nogle af 
de forsvundne fugle tilbage 
– f.eks. engrylen. Af hen-
syn til padderne, skal man 
skrabe nogle (yngle)huller i 
sandunderlaget, så er de til-
fredse. Der er gennemført en 
ny tælling af den lille orkidé, 
mygblomst, der viser, at der 
p.t. er otte eksemplarer på 

statens område, hvilket er 
en fremgang, men ca. 800 på 
en privat lodsejers jord. For-
skellen afhænger af jordens 
fugtighed og så på græs-
ningstrykket. 
Er det et problem at skabe 
balance mellem hensynet til 
vadefuglene og Mygblom
stens overlevelse?
Mygblomst vokser i fugtige 
kær, men hvis kærene bliver 
så våde, at de ikke kan af-
græsses, vil det være et pro-
blem for arten. Områderne i 
den nordlige del af Maden, 
hvor Mygblomst vokser må 
ikke blive mere våde, hvis de 
fortsat skal kunne afgræsses 
med kreaturer. Det statseje-
de areal har de sidste par år 
været afgræsset af kvægra-
cen Angus, der er velegnet 
til at afgræsse fugtige mose-
områder.
Hvordan ændres Maden som 
rekreativt område for offent
ligheden? 
Vi vil gerne gøre området 
mere attraktivt for besøgen-
de. Der kunne måske etable-
res nogle bedre besøgsfacili-
teter med eksempelvis borde 
og bænke. Helnæs Made er 
et vigtigt natur- og fugleom-
råde, så der vil fortsat være 
behov for styre færdsel i 
området via afmærkede sti-
forløb. Der vil i løbet af pro-
jektet blive lejlighed til, at 
offentligheden kan komme 
med forslag og ideer til for-
bedringer. 

HelnæsPosten vil følge pro-
jektet, når det går i gang 
næste år. Primo 2010 vil der 
blive afholdt et borgermø-
de, hvor hele planen lægges 
frem.  

Majgøgeurt Foto: Leif Bisschop-Larsen
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Meget aktuelt har vi valgt at 
portrættere campingpladsen her 
i 50 års jubilæumssæsonen.
i en samtale med eigil 
kristensen og Moster Hanne 
kommer vi nærmere på  
hemmeligheden bag trofaste 
gæster og en velfungerende 
plads

VirkSOMHeDSPOrtrÆt
Af Gerner Bauer 

På vej nedad Strandbakken 
lyner det og regnen står ned 
i stride strømme. Ikke lige 
det mest optimale vejr til en 
samtale om campinglivets 
glæder og her specifikt om 
Helnæs Camping som virk-
somhed. Men godt inde i det 
hyggelige køkken bag butik-
ken, lysner det hele og over 
en kop kaffe og en basse, 
beretter de to hovedaktører – 
chefen selv Eigil Kristensen 
og hans tro væbner Moster 
Hanne – om glæderne ved at 
drive en sæsonvirksomhed 
som en campingplads jo er.

kontakten til gæsterne

»Den tætte kontakt til vore 
gæster er det, der driver 
mig« siger Moster« Jeg kan 
simpelthen ikke lade være 
med at engagere mig, så 
gæsterne får en rigtig god 
oplevelse her på pladsen. Vi 
– min mand Knud og jeg – 
var med fra starten for 7 år 
siden, da Eigil overtog plad-
sen. Bl.a. fordi vi havde væ-
ret campister siden 1967 og 
derfor kunne bidrage med 
lidt råd og vejledning. Det 

er en dejlig arbejdsplads med 
gæster som kommer igen 
og igen. »Man får et knus, 
når de kommer og så får jeg 
også pudset mine sproglige 
evner af på tysk, engelsk og 
svensk« fortsætter Moster. 
»En del siger når de ankom-
mer – Nu er vi kommet hjem 
og det varmer. Der er også 
sket en masse forbedringer 
siden vi startede herude. De 
sanitære forhold er nu helt i 
top og vi prioriterer rengørin-
gen meget højt på netop disse 
områder« slutter moster af, 
inden hun iler videre til den 
lidt forsinkede frokost.

3 stjernet plads

I 2007 fik Helnæs Camping 
status som 3 stjernet plads 
efter et nøje udarbejdet sy-
stem, som Campingrådet ad-
ministrerer. Langt de fleste 
af de ca. 500 campingpladser 
i Danmark bliver godkendt, 
klassificeret og kontrolle-
ret ved uanmeldte besøg og 
klassifikationen går fra 1 
stjerne til 5 stjerner.

»Vore 3 stjerner passer fint 
til det vi gerne selv vil med 
pladsen og til vore gæsters 
ønsker om, at være på en 
plads uden swimmingpool 
og andre forlystelser. Det er 
naturen og roen herude der 
tæller« fortæller Eigil Kri-
stensen og fortsætter »der 
er alt det, der skal være på 
en moderne campingplads 
af sanitære forhold og køk-
kenfaciliteter. Og så har vi 
den fordel, at vi ligger midt i 
noget af den mest fantastiske 
natur, man kan tænke sig. Vi 
sørger for mange aktiviteter 
hele sæsonen lige fra pileflet 
over børnearrangementer til 
jazz- eller rock aftener. På 
pladsen er der ca. 25% fast-
liggere d.v.s. gæster som lig-
ger fast på pladsen fra ca. 1. 
april til l. oktober og resten af 
pladserne er til gæster, som 
er der kortere tid. Der er også 
tænkt på miljøet og CO2 idet 
der på den nye toiletbygning 
er installeret et solvarmean-
læg, som sørger for alt det 
varme vand i bygningen.

»Der er tale om en såkaldt 
mand/kone plads« siger Eigil 
Kristensen« og det kræver at 
en af parterne har arbejde i 
vinterperioden, for at det 
kan hænge sammen. Det har 
derfor været nødvendigt for 
mig at have et arbejde uden-
for campingpladsen primært 
i vinterperioden. Det er jo 
lidt af en livsstil at have 
denne form for virksomhed. 
Vi skal ikke klage og i år 
ser det ud til at blive en fin 
sæson – måske på grund af 
finanskrisen, så mange væl-
ger at holde ferie i Danmark« 
smiler Eigil. 

Drømmen og drømmene

»Min drøm er at blive rigtig 
gammel herude og få tid til at 
tage del i det sprudlende kul-
turelle – og sociale liv, der er 
på Helnæs. Det kræver dog, 
at jeg finder et lille landsted 
med lidt jord til og med ad-
gang til vandet, så Rie og jeg 
med børnebørnene kan nyde 

eP – valget den 7. juni 
på Helnæs

Stemmeprocenterne var hø-
je, da valgresultatet blev talt 
op om aftenen den 7. juni. 
På Helnæs stemte 72% af de 
stemmeberettigede og i As-
sens Kommune blev vi kun 
overgået af Bågø med 75%. 
Af de opstillede kandidater 
fik Bendt Bendtsen 19 stem-
mer efterfulgt af Dansk 
Folkepartis Morten Mess-
erschmidt med 15. Lige i 
hælene kom Venstres Jens 
Rohde med 14 og fra samme 
parti Bent Claudi Lassen 
med 12. Christel Schaldem-
ose fra Socialdemokraterne 
fik 12 stemmer.
For ændringen af tronføl-
geloven stemte 89,6% og 
undlod/imod 10,4, så det var 
et klart ja fra beboerne på 
Helnæs for denne ændring. 

Helnæs Camping
– Fyns naturligste

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

w.
he

ln
ae

s-c
am

pi
ng

.d
k

ÅbningSTidEr 
indtil den 16. august 
i nærKøb-butikken  
med dagligvarer, 
friskbagt brød og lidt til 
den søde tand.

AllE dAgE:
Morgen 8.00 til 12.00
Aften 13.30 til 21.00

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

kOrt nYt

intim koncertaften 

Koncerten lørdag den 20. 
juni blev en »intim koncert-
aften med violin og klaver.« 
Atter i år havde Musikfor-
eningen engageret klaversoli-
sten Mor ten Heide, der netop 
i år har afsluttet sine studier 
til solist. Denne gang havde 
han sin yngre, mexikan-
ske musikerkollega, Pedro 
Rodríguez, med på violin.  
Pedro er under uddannelse 
som solist på sit instrument 
og spiller nu som kammer-
musiker ved forskellige festi-
valer i mange byer i bl.a. Me-
xico, Rusland og Danmark. 
Duo én havde sammensat et 

program med fire sonater for 
violin og klaver af Frederich 
Kuhlau, José Pablo Moncayo 
(mexicansk), Vagn Holmboe 
(i anledning af hans 100 års 
fødsel) samt Richard Strauss. 
Alle fire stykker stillede me-
get store solistiske krav til 
især klaverstemmen. Begge 
viste dog stor klasse og er af-
gjort fremtiden i dansk mu-
sikliv. Der var stor applaus 
fra det desværre for besked-
ne publikum, og der måtte 
to ekstranumre til. Det blev 
en storslået aften i galleriets 
dejlige omgivelser. 

lOgO efterlyses

Helnæs Miljø- og Energi-
forening savner et logo. Vil 
du være med til at skitsere et 
sådan kendetegn for forenin-
gen? Du kan vinde 1 flaske 
god rødvin samt æren.
Tænk på energi i alle former, 
dog så CO2 – neutrale som 
muligt. Alt er tilladt (næs-
ten). Kom med dit bud på et 
logo. En vind mølle, et luft- /  
jordvarme anlæg, solceller. 
Alt kan indgå i logoet. Det 
skal blot, som logoer skal, 
ud trykke noget, der støtter 
for eningens formål. Ved du 
ikke, hvad formålet er, ring 
til formanden for foreningen 
An ders Lyng,  
Helnæs Byvej 15
Tlf: 6477 1804/2946 4619 
Anders.Lyng@mail.dk 
Det er også ham, der skal have 
dit forslag. God fornøjelse

Lørdagsliv i Tobaksgaarden
Levende musik hver lørdag kl. 11-13

LØRDAGSLIV

hygge ♥ fadøl ♥ sommer ♥ jazz ♥ åben grill ♥ folkemusik ♥ god frokost ♥                            ♥ 60er musik ♥ sandwich

Live music
Gratis entré

Sommer 20
09

Hver 
lørda

g

ude i gården

Helnæs Camping 
– 50 års jubilæumssæson

Campingpladsens fantastiske udsigt Foto: gb

tFortsættes på side 12
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Med udsætningen af mange 
millioner muslinger på liner 
sættes forskningsarbejdet  
i gang ud for illum.  
HelnæsPosten har talt med 
en af hovedkræfterne bag 
projektet

MuSlingebanker
Af Gerner Bauer 

Mand og mand imellem har 
der længe været talt om fi-
skedøden i Helnæsbugten. 
For ikke så mange år siden 
kunne fiskerne bringe store 
mængder fisk i land – fanget 
i farvandet omkring Helnæs-
bugten. Den tid er forbi og 
derfor har der i længere tid 
været planlagt et storstilet 
forskningsprojekt, hvor Faa-
borg Amatørfiskeforening og 
DTU Aqua (tidligere Dan-
marks Fiskeriundersøgelser) 
er igangsættende bl.a. for at 
kunne få håndfaste beviser 
på, at muslinger kan være 

skov og strand« siger Eigil 
Kristensen med et stort smil. 
»En anden drøm er at kunne 
udvide pladsen til det mere 
optimale ca. 300 pladser og 
lykkes det ikke, er der jo in-
gen anden udvej end at lukke 
pladsen og evt. udstykke til 
sommerhuse. Vi er dog godt 
på vej og håber på en udvi-
delse hen på efteråret. Det 
kræver en pæn investering, 
så vi får se« smiler camping-
chefen igen. Og så har Eigil 
en anden drøm eller måske 
nærmere et ønske, nemlig at 
få stiftet en forening med det 
formål, at købe jord op, som 
er tilgængelig for alle, f.eks. i 
form af en »hundeskov« sam-
tidig med større mulighed 
for at alle, kan færdes eller 
lege i naturen uden snævre 
begrænsninger. Dette gerne 
via søgte fondsmidler.
»Da vi begyndte herude for 
7 år siden var det en drøm, 
vi ville prøve af. Der var en 
slags pionerånd over Gitte og 

Falsled. En færge fra Bøjden 
er på vej mod Als. Magen til 
udsigt skal man lede længe 
efter. Og udover de nævnte 
herligheder, har vi mødt to 
meget venlige og servicemin-
dede mennesker, så mon ikke 
de mange campinggæster, får 
en lige så god oplevelse.

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 
at køre takket være de store komposithjul med kuglelejer. Klippebredden er 48 
cm, og klipperen har desuden justerbart styr i højden og til siden, central indstil-
ling af klippehøjden i fem trin, galvaniseret stålskjold samt Stigas anti-vibrations-
system, AVS. Motoren er en Stiga 160 cc.

STIGA - GØR GRÆSSET GRØNNERE

Kr. 3.795,- inkl. moms
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•	 Sommersalat	og	sprød	brød	chip	toppet	med	urter		
	 og	rejer	vendt	i	ramsløgolie.
•	 Stegt	rødtungefilet	på	nye	gulerødder	og	cremet	hvidvinssauce		
	 med	springløg.	(Kan	laves	som	hovedret)
•	 Grillet	bøf	af	oksefilet	med	nye	kartofler	og	friske	urter,		 	
	 sommergrønt	og	let	syrlig	kalvesky.
•	 Blicher	rødkitost	fra	Hinge	mejeri	med	hjemmelavet	bærkompot.
•	 Rabarber	og	jordbær	i	variation.

	 2	retter:	kr.	240,-	 3	retter:	kr.	300,-
	 4	retter:	kr.	355,-	 5	retter:	kr.	400,-

•	 3	slags	kød,	salatbuffet	med	spændende	garniture,	hjemmebagt		
	 brød	samt	et	lille	dessert	bord.	Pris	pr.	person	kr.	240,-

 Bordbestilling nødvendigt - 6373 7373

Restauranten	på	Sinatur	Gl.	Avernæs	vil	fredag	til	onsdag		
i	juli	og	til	midten	af	august	byde	på	følgende	menu:

Hver	torsdag	i	juli	og	til	midten	af	august	tilbydes	der:

Sommermenu 2009

Sommergrill

Helnæs	vej	9
5631	Ebberup
Tlf.	6373	7373
www.sinatur.dk

Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

mig selv. Jeg synes, at proces-
sen var spændende og det var 
og er stadig spændende at få 
pladsen til at fungere. Nu er 
det jo mere driften, der skal 
være optimal og det kræver 
et andet fokus fra specielt 
mig og der er samspillet med 
moster Hanne vigtigt, men 
også vore hjælpere til ren-
gøring og til småarbejder på 
pladsen uundværlige« siger 
campingchefen.

50 års jubilæet

I år er det som tidligere nævnt 
50 år siden campingpladsen 
blev etableret og det skal fej-
res på behørig vis. Lørdag 
den 22. august er der jubi-
læumsfest på campingplad-
sen med musik i festteltet 
og med spidsstegt grillmad. 
»Vi vil gerne markere denne 
mærkedag og indbyder alle, 
der vil være med til at fejre 
denne festdag med os, som 
en glad og positiv oplevel-
se. De præcise detaljer vil 

kunne læses i næste nummer 
af HelnæsPosten« slutter en 
stolt Eigil Kristensen.
Efter en god times samvær 
med Eigil og Moster er det 
blevet tid til at se lidt udover 
pladsen. Og solen er kom-
met frem og giver et specielt 
lys over Helnæsbugten mod 

Fortsat fra side 11

Ejgil og Moster Hanne Foto. hba

Muslinger på redningsarbejde i Helnæsbugten
med til at redde fiske- og 
plantelivet.

Projektet sættes i gang nu

»Hver uge fra nu af sættes 
en line ud i vandet udfor 
den vestlige side af Illum 
og dette arbejde fortsætter 
frem til september måned« 
siger Vagn Gram, formand 
for Faa borg Amatørfiskefor-
ening og formand for lands-
foreningen af fritidsfiskere.« 
Det gør vi, for at kunne dan-
ne os et indtryk af påvirk-
ningerne fra lyset, årstiden, 
temperaturen og en række 
andre faktorer. Alt sammen 
for at kunne have det aller-
bedste beslutningsgrundlag, 
for at kunne sætte det helt 
store muslingeprojekt i gang 
i 2011. Det viser sig, at mus-
linger kan rense vandet for 
nitrat og følgevirkningerne 
– alger. Vi får vore direkte 
omkostninger dækket, men 
ellers er der tale om frivil-

ligt arbejde i den gode sags 
tjeneste. Vi følger de udsatte 
liner hver 4.-5. dag for at se 
om blåmuslingerne har sat 
sig fast. Vi tror fuldt og fast 
på projektet bl.a. fordi noget 
lignende i Vejle Fjord nu har 
vist sig at virke og derfor er 
overtaget af Vejle Kommune. 
Vi er igangsættere og afleve-
rer projektet til de relevante 
myndigheder, når den dagli-
ge drift skal i gang« siger en 
optimistisk og dog realistisk 
Vagn Gram.

Muslingebanker

Når det hele kommer rigtigt i 
gang, vil der blive sat net op 
i foråret, og hen på efteråret 
vil tusindvis af blåmuslinger 
have sat sig fast, og nettet 
flyttes derefter hen på det 
sted, hvor muslingebanken 
skal være. Derefter vokser 
den sig op til otte gange stør-
re i løbet at et års tid. I Vejle 
Fjord har et lignende projekt 

vist sig at være særdeles vel-
lykket. Efter bare et halvt 
år er nettet godt tilgroet. I 
starten hænger nettet i bøjer, 
fordi de små muslinger el-
lers vil blive ædt af krabber 
og andre bunddyr. Når de er 
store nok kappes rebene og 
nettet lægger sig på bunden 
som en ny muslingebanke. 
Det er denne udvikling, der 
på sigt kan sikre fiske- og 
plantelivet i Helnæsbugten 
til gavn for os alle sammen. 
Det er et meget spændende 
projekt, der her er sat i gang. 
Med DTU Aqua sammen 
med den lokale amatørfi-
skerforening i Faaborg som 
ansvarlige, er der al mulig 
grund til at forvente sig et 
velfungerende forløb. 
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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

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

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

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

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

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

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

leslåning og nedskæring af 
buske i 2008 og sammen med 
kreaturernes afgræsning har 
det betydet, at Mygblomsten 
igen er tilbage på Birkestyk-
ket – den har spredt sig fra 
naboarealet. Så: Arbejdet 
nyt ter! Vi starter og slut-
ter på P-pladsen ved vejen 
Overdrevet midt på Helnæs 
Made. Skov- og Naturstyrel-
sen, Fyn har et antal save og 
leer med, men du er natur-
ligvis velkommen til selv at 
medbringe redskaber. Sørg 
også selv for arbejdshand-
sker. Gummistøv ler anbe-
fales. Klokken 12 er der en 
bid brød og en vand til delta-
gerne. Af hensyn til forplej-
ningen bedes interesserede 
tilmelde sig til naturvejleder 
Jesper Vagn Christensen se-
nest fredag den 21. august 
2009: jvc@sns.dk
Med venlig hilsen  
Jesper Vagn Christensen  
Naturvejleder/biolog  
Skov- og Naturstyrelsen, 
Fyn  
jvc@sns.dk  
Direkte Tlf. 6360 1044 

Åbent hus ved pumpehuset
Der afholdes åbent hus ved 
pumpehuset på Maden for 
beboere på Helnæs fredag 
den 3. juli kl. 14.00. Kom 
og hør den gamle motor, når 
den startes og få en snak om 
gamle dage. Der bydes på øl 
og en ristet pølse.
I/S Maden

Helnæs Kultur – og musik-
forening
Fredag den 10. juli kl. 20.00 
inviterer foreningen på ”En 
rejse på musikalsk heste-
ryg” med Duo Rosinante i 
Helnæs Gl. Præstegård. Det 
handler om en rejse i tid og 

indgangen). Tag selv mad 
og ekstra drikkevarer med. 
Grillene er klar kl. 18.30. Så 
hank op i madkurven. Håber 
vi ses til en hyggelig strand-
aften, hvor seriøsiteten nok 
ikke helt er i top. Nu over 
100 medlemmer
Helnæs Befolkningsforening.

Fugleskydning
Forsamlingshuset afholder 
fug leskydning lørdag den 
11. juli.
OBS: Forsamlingshusbesty-
relsen søger i den anledning 
frivillige til at hjælpe med 
opstilling af boder og andet 
til fugleskydningen. Møde-
tid og sted: Ved forsamlings-
huset torsdag den 9. juli fra 
kl. 16.00

Petanque
Der spilles på banerne på 
sportspladsen hver tirsdag 
kl. 19.00. Husk den første 
tirsdag i hver måned startes 
der kl. 18.00, hvor grillen er 
tændt.

Giv naturen en hånd på 
Helnæs Made 
Søndag den 23. august 2009 
kl. 10.00-ca. 16.00 inviterer 
Skov- og Naturstyrelsen, Fyn 
til leslåning og nedskæring 
af buske på Birkestykket på 
Helnæs Made. Formålet med 
arbejdet er at hjælpe krea-
turerne med at holde Birke-
stykket åbent, så den sjældne 
orkide Mygblomst kan trives 
i området. Vi startede med 

Gudstjenester
5. juli Ingen
12. juli kl. 9.00 x)
19. juli kl. 19.00 xx)
26. juli kl. 11.00
2. august kl. 9.30
x) ved Erik Jakob Petersen, 
Gelsted
xx) ved Birgitte Lerche,  
Assens

Sogneudflugt til Langeland
Reserver allerede nu lørdag 
den 12. september til Helnæs 
Menighedsråds heldagsud-
flugt til Langeland. Detaljer 
og tilmeldingsfrist vil frem-
gå af HelnæsPosten, august. 
Yderligere oplysninger kan 
fås hos formanden Helle 
Blume Andresen på Tlf. 
2370 2709 

Helnæs 
Lokalhistoriske arkiv
Der er åbent den første lør-
dag hver måned mellem kl. 
9.30 og 11.30 i Borgerhuset.

H.B.F. arrangement på 
Odden
Helnæs Befolkningsforening 
afholder sit første arrange-
ment på Odden (fiskelejet) 
lørdag den 25. juli kl. 18.00. 
Der vil blive mulighed for 
at afprøve sit talent i bl.a. 
strandbob, høvdingespil (husk 
benskinner) og strandpetan-
que. En satellitopsendelse vil 
også finde sted. Der er en 
pilsner til alle medlemmer. 
(Medlemskort til nye med-
lemmer udleveres gratis ved 

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

Go’ fest – Go’ 
musik

søren Navntoft
Tlf. 6477 1612læs mere på tobaksgårdens

hjemmeside
www.tobaksgaarden.dk

04 Pabiak 
 
04 Lørdagsliv 
 Med Niels Borup Duo
08 The Boat That Rocked
15 The Boat That Rocked
22 Nat På Museet 2
  
29 Nat På Museet 2

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

stemning – snart baglæns, 
snart rytmisk, snart smæg-
tende, snart hurtigt. Dørene 
åbnes kl. 19.15 og det koster 
kr. 150 og for medlemmer af 
foreningen kr. 100. Billetbe-
stilling hos Jørgen Larsen 
på tlf. 64 77 13 13 eller Poul 
Dreisler på tlf. 24 82 25 30. 
Læs mere på www.helnaes-
kultur.dk

Jazz
Lørdag den 18. juli kl. 20.00 
er der jazz på plakaten. Her gi-
ver King George’s Dixieland 
Stompers koncert og spiller op 
til dans i Præstegårdshaven. 
Koncerten foregår udendørs. 
Dørene åbnes kl. 19.15 og det 
koster kr. 150 og for medlem-
mer kr. 100. Billetbestilling 
hos Jørgen Larsen på Tlf. 
6477 1313 eller Poul Dreisler 
på Tlf. 2482 2530. 
Læs mere på www.Helnaes-
kultur.dk  

Edisons på Helnæs Camping
Fredag den 10. juli kl. 19.30
Edisons besøger Helnæs 
Camping Strandbakken 21, 
Ebberup. Med grill, dans og 
syng med! 
Elvis Presley, Buddy Holly, 
Willie Nelson, Johnny Cash, 
Hank Williams, Bob Dylan, 
Beatles, Carl Perkins m.fl. !
Traditionen tro er bandet på 
sommervisit på Sydfyn og 
dem som har oplevet en kon-
cert med disse musikalske 
københavnere ved at der er 
dømt underholdning i top-
klasse. Udvalgte 50/60’er 
country/blues evergreens for-
rygende fortolket i bandets 
helt personlige og ekvili-
bristiske stil og desuden en 
håndfuld skæve popviser på 
dansk!
Dansegulvet kalder på alle – 
gamle som unge –
Edisons er top professionel 
underholdning!
www.michaelklinke.dk/ 
edisons

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.

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

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

Ledig boks i frysehuset
Kan overtages
Henvendelse, Anders Lyng
Tlf. 6677 1804

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

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk



medlemsflugt?

formanden for den nye 
befolkningsforening hr. 
n.u. Hansen har bedt 
HP+ efterlyse 4 stk. tam-
gæs, der er bortgået fra 
ejendommen ryet 28 i let-
tere opløftet stemning. de 
er sidst set i mejerisvinget 
på vej mod nord.
»så bliver det mortens-
aften med svinekoteletter 
og jul med flæskesteg«, 
meddeler formanden re-
signeret. »jeg havde end-
da givet 65 kr. for dem, 
hver«.

udflugt til gundestrup 
mejeri og bryghus  
fredag den 12. juni 2009

Der var tilmeldt 36 deltagere 
til udflugten! Efter en forsin-
ket start fra Helnæs kørte vi 
med bus til Vester Skerninge 
hvor vi ankom til Gunde-
strup mejeri og bryghus kl. 
ca. 19! Det var en blæsende 
dag, så det var om at komme 
inden for. Vi blev med det 
samme budt på øl fra fustage 
i ostebutikken, og derefter 
ind til de opstillede borde i 
produktionslokalerne, hvor 
der var smagsprøver af ost. 
Ejeren bød velkommen og 
fortalte kort om sin egen 
rolle som mejerist og hans 
brygmester der stod for øl-
brygningen. Efter en rund-
visning satte vi os til bords 
igen og spiste ost og pølse-
bord af udmærket kvalitet, 
dertil deres udmærkede pro-

dukter i øl, især syntes jeg 
deres dobbeltbock og classic 
var fremragende! Jeg tror, at 
de fleste mente, at de kunne 
deres håndværk i begge af-
delinger. Der burde måske 
bare være et bageri tilknyt-
tet! Under spisningen holdt 
brygmesteren et interessant 
foredrag om især tysk øl. In-

den vi drog hjemad blev der 
handlet i butikken, og det var 
ikke så lidt! Vi var hjemme 
igen ca. kl. 23.00. En interes-
sant og hyggelig tur, pris 150 
kr. for mad og drikke og 120 
kr. i transport. Vi kunne øn-
ske lidt flere deltagere.
Dan Ravn-Joensen
Stævnevej 2, Helnæs

www.fioniabank.dk

Sagens kerne!

Forvent
at få særbehandling

HP+
HELNÆSPOSTEN juLi 2009 

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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Kneitene med damer på Gundestrup Mejeri Foto: Dan R- J

Vi Har MODtaget


