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LEDER

»Knytnæven midt i den fynske idyl«

Således karakteriseres Helnæs, når der kommer journa-
lister på besøg fra fremmede himmelstrøg, som her, fra 
Viby Bakke lidt syd for Århus, hvor JyllandsPostens (JP) 
redaktion befinder sig. Her har man i agurketiden, ledt 
med lys og lygte efter noget at skrive om – for avisen skal 
ud. Vore kolleger fra JP havde iagttaget, at det altid var 
øerne, der omtales som interessante, og så havde man, 
meget smart, fundet på, at se på halvøerne, og nogle blev 
udvalgt, heriblandt Helnæs. Det ville være spændende 
at se, hvad denne store avis´ godt skrivende og specielt 
morsomme skribent, Stig Olesen, havde fundet ud af om 
vores fynske perle. Journalisten og fotografen var udstyret 
med lette, sammenklappelige, cykler, og holdt et tempo, 
som ikke gik ud over iagttagelsesevnen. Lokale cyklister 
havde spottet dem i maj måned, hvor varmen var på sat på 
sommertid.

Læser man artiklen, blev man faktisk temmelig skuffet. 
Indtrykket er, at artiklen er baseret på ca. 30% Acton 
Friis, 30% avisarkiv om hashsmuglingen ved Horne Land 
og 30% generelle internetoplysninger om Helnæs. Resten, 
10% er, hvad man ikke kan undgå at se på cykel plus en 
hurtig gennemgang af HelnæsPosten med fremhævelse af 
stof som vel er vigtigt, men just ikke er det mest repræ-
sentative for bladet. Endelig er der nogle levende menne-
sker, der holder i vejen ved enden af Strandbakken. De 
bliver så fotograferet og beskrives som folk, der kommer 
fra Faldsled for at søge idyllen, den høje himmel, lyset, der 
skulle være så meget forskelligt fra Faldsled? Tilmed er de 
kørende i en Citroên 2CV, som vi skulle være velsignede 
med i stort mål her på stedet? Konklusionen på de to jy-
ders tur er blevet, at vore attraktioner er: fuglelivet på Ma-
den, Helnæs Ås, vilde orkidéer, klyderne i Flødebøtten, 
afmærkede vandreruter, Helnæs Fyr. Og at vi i øvrigt er 
»et lille stykke fejlanbragt Nordjylland med højt til him-
len og masser af stegte ål.”  Virkeligheden afhænger ofte 
af øjet der ser, og det er faktisk spændende at få en sådan 
beretning, der åbner øjnene for, at vi faktisk er en stump 
uspoleret Skagen, tilsyneladende uden beboere eller andet 
levende. 

HelnæsPosten har i dette nummer gennemført en lignende 
cyklerundtur til de mange levende mennesker, der findes 
her på halvøen. Det er fundet både overraskende og beri-
gende. Noget, som kunne have løftet beskrivelsen af vor 
halvø fra det absolutte agurketidsstadie til en fortælling 
om et sted hvor folk i stort tal søger kreativ og rekreativ 
tilfredsstillelse. Og der kunne skrives mange flere histo-
rier om netop dette. 

Indhold
Sommer på Helnæs
Vi har afsøgt alle steder på vor halvø, hvor der foregår noget sær-
ligt i sommertiden. HelnæsPostens cyklende reportere har været 
indenfor i alt otte steder, talt med mennesker, der er søgt hertil for 
at aktivere eller rekreere sig. 
Se forsiden og læs side 3, 4, 6, 9, 12 og 14

Pastorens Klumme
Verdens klogeste mand bliver præsenteret i Pastorens Klumme. 
Anders Lundbeck Rasmussen kan konkludere, at man er meget 
klog, hvis man er ateist, hvid og mand. 
Læs side 3

Fare for at miste kirkebetjening af Helnæs
Medlem af menighedsrådet, Anders Lyng, lægger op til menig-
hedsrådsvalget med et vigtigt tema. 
Læs side 7

Energigruppen har et spørgsmål eller to
Landsbyplanen for Helnæs har kastet en energigruppe af sig. Den 
har en vision og beder om at helnæsboerne vil medvirke til at 
svare på nogle spørgsmål. 
Læs side 8.

Fødselsdagsportræt
Kirsten Rasmussen har i et forsinket fødselsdagsportræt i anled-
ning af sin 60 årsdag fortalt HP om sin opvækst og sit liv med 
børn og børnebørn og med et flot gammelt hus på Helnæs. 
Læs side 10 og 11

Aktiviteter for børn på Helnæs?
»Det kun for børn” har modtaget et indlæg om aktiviteter for 
skolebørn på Helnæs. 
Læs side 13

Berigtigelser:

Desværre havde der indsneget sig et par fejl i sidste nummer af  
HelnæsPosten, HP nr. 7.

1. En tastefejl i artiklen om flystyrt havde fået det til at ske 1982. 
Det rigtige årstal er 1984.

2. I forlængelse heraf skal redaktøren beklage, at han i korrek-
turen af fødselsdagsinterviewet med Marianne Therp rettede 
1984 til 1982. 

3. I samme interview er Marianne Therp citeret for, at hun havde 
startet en legestue i Borgerhuset. Rigtigt er det, at hun senere, 
efter den var startet, overtog ansvaret for at lege med børnene, 

Tak til de vågne læsere, der holder os på sporet af den histori-
ske sandhed.
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Hvor er 
denne 
verdens 
kloge hoveder
»Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort 
verdens visdom til dårskab?«, spurgte Paulus i sin tid menig-
heden i Korinth….
En af denne verdens kloge hoveder, professor i psykologi, Hel-
mut Nyborg har lavet en verdensomspændende intelligens-un-
dersøgelse, der beviser at troende mennesker er dummere end 
ateister.  Professoren er tidligere kommet med andre kontrover-
sielle udtalelser om intelligens. F. eks har han regnet ud, at hvide 
er klogere end sorte. Og mænd er klogere end kvinder. Profes-
soren er påfaldende nok selv en ateistisk hvid mand. Og jeg ville 
være en lille smule mistænksom, hvis en undersøgelse som jeg 
selv havde lavet viste, at jeg selv var den klogeste i verden.
Men hvis det er rigtigt, at ateisterne er klogere end os andre, 
så er det kun rimeligt. De har hårdt brug for det. For de skal jo 
selv forklare alt mellem himmel og jord. Og det gør vel heller 
ikke så meget, hvis kristne mennesker ikke er så gode til at 
regne den ud eller til at beregne hvilke fordele man kan opnå 
for sig selv, som ateisterne er det. Men det er næppe tilfældet.
Professorens erklærede dagsorden er at afskaffe al religion, 
som han kalder for ’en fejlkilde’. Og religion kan også være 
en kilde til meget skidt. Men det kan videnskab nu også. Og 
er religion en fejltagelse, så er det i hvert fald en gigantisk 
fejltagelse eftersom langt de fleste mennesker til alle tider og 
over hele jorden har begået den. For professorens undersø-
gelse viser også, at det er en forsvindende lille del af verdens 
befolkning, der ikke tror på Gud. »Tvivler du på eksisten-
sen af en gud?« har professoren spurgt over hele jorden. Og 
langt de fleste svarer »nej«. Men et menneske, der svarer »ja« 
kan vel også godt være troende. For tvivl udelukker ikke tro. 
Kristendommen påstår jo ikke ligefrem at vi mennesker er 
fuldkomne. Eller at livet er harmonisk og ikke rummer mod-
sætninger, som tvivl og tro, godt og ondt, liv og død.
Men der er rigtigt, at der også noget dybt ufornuftigt ved den 
kristne tro. Det er f. eks ikke særligt fornuftigt at det ikke er 
de store, mægtige og kloge der bliver døbt. Men de mindste 
og svageste, som endnu ikke har lært at regne den ud. Og det 
er heller ikke videre fornuftigt, at vi i kirken går udfra, at et-
hvert menneske har en helt anden værdi end den verden i sin 
visdom regner mest med; nemlig markedsværdien. For det 
som verden i sin visdom regner for ubetydeligt. Det regner 
Gud for uendeligt betydningsfuldt.

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

Et eldorado af mangeartede 
aktiviteter, der hverken  
larmer, oser eller på anden 
måde forstyrrer idyllen – et 
sted hvor mange er aktive og 
får noget med sig hjem 

SOMMERAKTIVITETER
Af Gerner Bauer og Poul Dreisler 

»Vi tager ikke herfra i ferien«. 
Det er en meget hørt replik, når 
man spørger – især nytilflyt-
tere på Helnæs – hvor de skal 
tilbringe ferien. Rigtigt er det, 
at der er mange, der bliver her 
i juli, fordi det er så dejligt at 
være her, og af samme årsag 
er der også mange, der kom-
mer her. HelnæsPostens udgå-
ende reportere har sat sig for at 
kigge indenfor hos de mange, 
der både er her i juli, men som 
også er dem, der tager vare på 
de, der kommer.
Der kommer nemlig mange, 
og vi mærker dem ikke så me-
get i dagligdagen, idet de ofte 
er travlt optaget af bare at være 
her. 

Vi tager en tur rundt

Nogle er på kursus hos Solvejg 

Refslund på Bangholm eller på 
Højskolen. Andre har slået sig 
ned på campingpladsen, der 
har sin højsæson i juli eller på 
Helnæs Mølles udstrakte akti-
viteter til vands, til lands og i 
luften. Quiltepigerne har også 
fundet ud af, at det er en god 
tid at åbne udstilling og salg i 
denne periode. I Den gl. Præ-
stegaard har der i juli, udover 
den permanente week-end 
åbning i Galleriet Dalype Kul-
tur, været afviklet to koncer-
ter. Munnies galleri (Helnæs 
Kunst og Håndværk) har væ-
ret lejet ud til folk, der kunne 
tænke sig selv at prøve drift af 
gallerivirksomhed med egne 
ting. Endelig og ikke mindst 
har den årlige fugleskydning 
ved forsamlingshuset atter 
samlet de hjemmeferierende til 
i muntert lag at få udpeget årets 
fuglekonge. Vi tager cyklehuen 
på, spidser blyanten og kigger 
indenfor, rundt omkring. 

HelnæsPostens cyklende reportere

Sommer på Helnæs
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siden af de større arrange-
menter på selve Møllen. Det 
er folk, der kommer på såvel 
cykel som i kajak. Og det 
hele afvikles i fordragelig-
hed med naboerne, forsikrer 
han.

Shamanisme

Der har netop været en grup-
pe Shamaner på 25 personer 
i to uger. Jakob forklarer, 
at det er noget med tro – en 
særlig trosretning og et op-
slag på nettet giver ham ret: 
(citat) »Som naturreligions 
præst hjælper shamanen folk 
med at opleve alt i naturen 

Jakob Haahr er i færd med 
at lave kaffe. Der er næsten 
tomt på stedet, atter meget 
mod forventning, idet vi 
havde været der aftenen før, 
hvor 100 børn og voksne var 
samlede til en fest af store 
dimensioner.  Den vender vi 
tilbage til. Det er fridag i dag 
og alle er taget af sted hver 
for sig. Jakob fortæller, at der 
er ca. 8-10.000 overnatninger 
på Møllen om året i perioden 
fra april til november. Et for-
bavsende tal. Om sommeren 
er der en del, der bruger den 
primitive overnatningsplads, 
som sagtens kan fungere ved 

res, og som Anders, manden 
i huset laver, skal både i far-
ve og smag påvirke arbejdet 
med maleri eller billedsy-
ning. Naturen er også en del 
af kurset. Der er travetur efter 
morgenmaden, hvor man ta-
ger højskolesangbogen med. 
Så, hører man et kvindekor 
(for det er altid kvinder) på 
Toppen, på Maden eller ved 
Fyret ved 10 tiden, så er det 
Solvejg med kursister, der 
lader op til 12-14 timers ar-
bejde i værkstedet. Stilheden 
og fuglenes sang nydes også 
i denne morgenstund. Disse 
påvirkninger er nødvendige, 
efter Solvejgs overbevisning, 
for at menneskets kreative 
sider kan fremelskes bedre, 
end hvis man kun planlagde 
og arbejdede med det tekni-
ske. Med disse idéer til egen 
kreativitetsudvikling, stiger 
vi på cyklen igen og gør efter 
en kort tur holdt ved Møllen.

Her er travlhed. Dog ikke 
med kursister, som vi tro-
ede, men med at forberede 
en udstilling i Malmø ugen 
efter. Hen over sommeren er 
der seks ugekurser med tolv 
deltagere på hver. Halvdelen 
af dem er fra de andre nor-
diske lande, idet Solvejg selv 
har været rundt enten at lave 
kurser, f.eks. på Færøerne 
eller holde oplæg i Finland 
om det, hun laver og om den 
bog, hun udgav sidste år. 
Hendes marked er således 
blevet Norden. De kommer 
fordi stedet er dejligt og så 
kommer de til et hjem, for-
klarer Solvejg, hvor deres 
inspiration hele tiden søges 
stimuleret med alt, hvad der 
omgiver dem og af hvad de 
indtager. 

Mad og natur giver inspiration

Både maden og naturen er 
vigtige. Den mad, der serve-

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

Der syes på fuld kraft

Sommer på Helnæs 2

Helnæs Mølle

Aktivitetsplan for hele ugen

Sommer på Helnæs 1 

Galleri Bangholm

Kokken på Gl. Brydegaard 
byder på 

august måneds menu

Bordbestilling 6477 1475
info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk
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Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.
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plæne på op til 1800 m2 
og er et effektivt alternativ 
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Automatisk opladning. 
Smart design. Tyveri-
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som levende og helligt….I 
naturreligion er der altså 
ikke tale om en organiseret 
tilbedelse af en eller anden 
gud. Det er vigtigt at eje sin 
egen sjæl og lade andre gøre 
det samme«.

Tilbage til festen

Vi er faktisk dumpet ned i 
en feriekoloni med ca. 50 
børn og 50 voksne. Jakob 
og nogle af hans mange nor-
ske og danske venner havde 
fået den idé, at de hver især 
skulle invitere 30 hver. Det 
blev til 100 i alt. Det hele er 
organiseret stramt med pla-
ner og arbejdshold, styr på 
økonomi og aktiviteter. Den 
ene væg i samlingsstuen er 
dækket af ugeplanen og an-
dre planer. Annelise står for 
den varme mad og arrangø-
rerne havde overtalt hende 
til at gentage kunststykket 
med en tarteletaften. Dvs. 
hun præsterede atter at lave 
5 gange 100 tarteletter med 
forskelligt fyld og de blev 
spist med stor fornøjelse. 
Den lokale tarteletsang blev 

afsunget med stor deltagelse 
og de undrende nordmænd 
(og danskere) fik lidt historie 
om denne særlige festlighed. 
Aftenen efter tog nordmæn-
dene revanche ved at servere 
rømmegrød og spekemat.

Sangaften og ugens  
underholdning

Da de mindste var puttet i 
seng ledede Jakobs far, kom-
ponisten og sangpædagogen, 
Bjarne Haahr, en sangaften, 
atter til stor glæde for de for-
samlede. Hvad underholder 
man ellers børn og voksne 
med en hel uge. Her er nogle 
forslag: kano/kajak, cirkus, 
ler og bolcher, fløjteværk-
sted, kartoffeltryk, cykeltur 
til fyret, træklatring, sang-
aften, digtning, fisketur, 
badning, gys, gamle lege 
osv. osv.  Ingen keder sig. Et 
par bedsteforældre er netop 
ankommet fra Norge for at 
være med. Jeg takker af og 
iler videre. Næste stop Høj-
skolen.

Børn, der laver bolsjer

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!

Der er fuldt hus, malerkur-
ser. Hen over sommeren 
undervises bl.a. i akvarel, 
maling, tegning og keramik. 
Gymnastiksalen er fyldt med 
staffelier og selvom det er 
middagspause sidder 3-4 
kvinder i borgerhuset og ar-
bejder med akvarel. Vi mø-
der 70 årige Bob Davis, ind-
vandret fra UK for 30-40 år 
siden til Herning-området. 
Han er på malerkursus for 
sjette eller syvende gang, 
dog ikke i træk. I øvrigt er 
ca. 10 ud af de 48 deltagere 
gengangere. En god ven 
gjorde ham i sin tid opmærk-
som på Højskolen og her sy-
nes han, at han hører til. Han 
har været her både i to og tre 
uger. Hvad er det, der er så 
tiltrækkende ved dette sted? 
Spørger vi. Bob Davis sy-
nes stedets størrelse gør det 
overskueligt, men alligevel 

stort nok til at man kan finde 
noget nyt og at alt er inden-
for rækkevidde. Højskolen 
virker som en familie, hvor 
pedellen og køkkenperso-
nalet indgår på lige fod med 
alle andre. Og ikke mindst 
er Bob Davis begejstret for 
undervisningsformen og for 
underviserne. Han er meget 
glad for Alexander Thiemes 
som lærer. Hans egen stil er 
abstrakt og han har indrettet 
sig i et hjørne af baderum-
met, idet han, som han siger, 
skal have plads til sine be-
vægelser og det faktum, at 
han altid har et større antal 
lærreder i gang samtidig. 
Faktisk er Bob på efterud-
dannelse, idet han fortæller, 
at han er udøvende kunst-
ner, der er tilknyttet galleriet 
»Kringelkroen« i Herning og 
han underviser selv i tegning 
og maling på aftenskole. 

Sådan har der været en skif-
ten ud og ind hver eller hver 
anden uge, hvor ca. 40 perso-
ner pr. gang har været gæster 

Bob Davis i sit malehjørne

Sommer på Helnæs 3

Højskolen på Helnæs
på Helnæs – og som vi har 
hørt – mange kommer her 
igen og igen. 
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Helnæs er et lille sogn og er 
derfor desto mere i fokus. Vi 
kan dog fortsat dokumentere 
en relativt stor søgning til 
gudstjenesterne. Dette do-
kumenterer et solidt bagland 
– men også at kirken er et na-
turligt mødested for sognets 
beboere i glæde, hverdag og 
sorg.
Det nuværende menigheds
råd indbyder til opstillings
møde 11. september kl. 19.30 
i Borgerhuset 
Såfremt der på mødet kan 
findes frem til en fællesli-
ste, er denne liste valgt. Vi-
ser det sig, at der er behov 
for opstilling af flere lister, 
skal der senere gennemfø-
res et egentligt valg. Under 
alle omstændigheder er det 
vigtigt at pege på perso-
ner, der er interesserede og 
det er vigtigt at møde frem 
på orienterings- og opstil-
lingsmødet for at markere 
interessen for kirken. Alle 
fem medlemmer i mening-
hedsrådet er på valg, nogle 
ønsker at genopstille, andre 
ikke, hvorfor der skal findes 
3-4 nye medlemmer.

I november tiltræder et nyt 
menighedsråd og det kan 
blive en afgørende periode for 
kirketjenesten på Helnæs! 
 
VALG TIL MENIGHEDSRÅDET 
Af Anders Lyng 

Hvert fjerde år afholdes der 
valg til menighedsrådene i 
Danmark. Reelt er der mere 
tale om fredsvalg end om 
kampvalg, idet der hoved-
sageligt opstilles en fælles 
liste i sognene – og så er der 
selvfølgelig ikke baggrund 
for et reelt valg mellem for-
skellige muligheder og kir-
kesyn. Når vi i november ser 
et nyt menighedsråd, kan det 
være et råd, der skal arbejde 
for at bevare det samme an-
tal gudstjenester på Helnæs 
som hidtil. Økonomitænk-
ning og effektivisering er 
også nået ind i vores behov 
for tryghed, tradition og kul-
turel sammenhæng i forhold 
til vor kristne grundhold-
ning og synligheden heraf! 
Men rettigheder, tradition 
og kulturel sammenhæng er 
ikke mere nøgleargumenter. 

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

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

Kirketjenesten på 
Helnæs i fare?

Helnæs Kirke
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deles af mange! Men sådan 
har det vel altid været: Lad 
os spørge dem, der ved no-
get om emnet! Der er rigtigt 
mange, der ved noget om alle 
de hjørner, vi skal rundt i. 
Også på Helnæs er der blandt 
de, der har vist interesse for 
området megen ekspertise til 
rådighed. Hvad ved vi om: 
røggasser, algeproduktion og 
brændselsceller? Allerede nu 
har vi viden til rådighed om 
disse spørgsmål. I energi-
gruppens oplæg på januar-
mødet blev der stillet følgen-
de spørgsmål: Hvis du tror 
at energipriserne vil sænkes, 
er det måske ikke aktuelt at 
fortsætte arbejdet for egen 
energiforsyning – Men hvis 
du tror at energipriserne vil 
stige, er det nu vi skal arbej-
de aktivt for vores vision!
Energigruppen er overbevist 
om, at energispørgsmålet vil 
få stor betydning for famili-
ernes økonomi på både kort 
og langt sigt.

senest 22.8.  i postkassen 
på Stævnevej 2 (Dan Ravn-
Jonsen) eller de vil efter-
følgende blive indsamlet af 
energigruppen.
Efter henvendelse til grund-
ejerforeningen i sommerhus-
området, er der også her en 
interesse i spørgsmålet om 
vedvarende energi.

Møde i efteråret

Energigruppen tilstræber at 
afholde et møde i det tidlige 
efterår, hvor vi kan fremlæg-
ge status og lægge op til en 
egentlig foreningsdannelse 
til det fremtidige arbejde. 
(læs mere herom i Helnæs-
Posten, september).
I forbindelse med det frem-
adrettede, er der selvfølgelig 
behov for at knytte kontakter 
til ressourcepersoner og in-
stitutioner fra andre områ-
der, der arbejder med disse 
spørgsmål. Også her gælder 
sætningen: den dybe taller-
ken er allerede opfundet og 

som det vi er ved at etablere 
på Helnæs. 

Vision for arbejdet

Energigruppen fremsatte på 
beboermødet i januar føl-
gende vision:
Vi vil arbejde for :     

· At Helnæs i videst  
 muligt omfang bliver  
 CO2-neutralt.
· At Helnæs kan blive ener 
 gimæssigt selvforsynende  
 med vedvarende  
 energiformer.
· At der i de løsninger, der  
 skabes, også indarbejdes   
 nærmiljø mæssige  
 perspektiver.

Men inden der kan arbejdes 
konkret fremadrettet, er der 
behov for at lave en status 
over de energiformer, der i 
dag benyttes på Helnæs og 
en tilnærmelsesvis opgørel-
se over det samlede energi-
forbrug vi p.t har på halvøen. 
Energigruppen har til dette 
formål udarbejdet et skema, 
som vi håber vil blive udfyldt 
af beboerne på Helnæs.
Dette spørgeskema vil blive 
runddelt tirsdag den 12. 
august. Skemaet kan efter 
udfyldelse enten afleveres 

Energigruppen arbejder nu 
konkret med en undersøgelse 
af de aktuelle energiformer 
og energiforbruget på Helnæs 
og lægger op til dannelse af 
en forening for det fortsatte 
arbejde

ENERGIGRUPPEN
Af Anders Lyng 

Forslagene til landsbyplan 
på januarmødet og den efter-
følgende interesse fra flere 
beboere, har for energigrup-
pen givet god energi til at 
fortsætte arbejdet for vedva-
rende energi på Helnæs og 
bestræbelserne for at opnå 
CO2-neutralitet.
Energigruppen er siden ble-
vet udvidet – der er stadig og 
altid plads til flere deltagere 
–  og gruppen har afholdt 
en række møder for at kon-
kretisere det fremtidige ar-
bejde. Der skal etableres en 
forening, for at man juridisk 
kan begynde at arbejde prak-
tisk med opgaverne og søge 
de økonomiske støttemulig-
heder, der i denne tid stilles 
til rådighed. Danmark er 
værtsland for klimatopmø-
det i 2009 og der vil være så 
mange interesser, der forven-
tes at støtte lokale initiativer 

Landsbyplanen er 
også et spørgsmål om 
fremtidens energi!

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.

Energigruppens geniale hjælper
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holdes i gårdhaven. Vejret 
er her afgørende for, om det 
bliver en succes. Udover na-
turligvis musikken. Regnen 
piskede ned sidst på efter-
middagen, men en høj blå 
himmel og skyfrit så langt 
øjet rakte, fik arrangørerne 
til at stille borde og stole op i 
haven. Regnen kom da også 
igen, gudskelov midt i pau-
sen og kun en byge. Men det 
var nok til at publikum ikke 
turde komme eller blive i så 
stort omfang, som vanligt. 
Ca. 60-70 var med – mod 
ofte over 100. Ærgerligt er 
det, idet det er et arrange-
ment, mange ser frem til. I 
år stillede Hotel Evergreen 
op og gav en rutineret og 
gennemprøvet udgave af et 
repertoire, der i første del 
var formet som en meget 
bluespræget rejse gennem 
staterne over there. Efter 
pausen blev der mere lyd på 
og folk kom op af stolene og 
varmede sig i det lidt kølige 
vejr med en svingom. Det 
var en aften, som godt må 
være undtagelsen, når man 
tænker på alle de øvrige lune 
og lystige jazz-koncerter.
Vi burde også her have haft 
en reportage fra Galleri Da-
lype Kultur. Den vil vi dog 
gerne vente med til et senere 
nummer. Vi iler videre til 
naboen. 

Helnæs gl. Præstegaard
Koncerterne i juli er dels en 
indendørs koncert og dels, 
som traditionen byder, en 
jazzkoncert med dans, der af-
holdes i Præstegårdens gård-
have. Ca. 40 tilhørere kom 
til koncerten med Mary ś 
Move, der er et nydannet 
ensemble, der foruden Eli-
sabeth Hersing består af en 
cellist, elbas og perkussion 
/ slagtøj. Elisabeth Hersing 

bor i Sønderby og har en 
lang international uddannel-
se bag sig som klassisk gui-
tarist. Hun komponerer og 
skriver selv sine sange, som 
er små lyriske, blide sange, 
om episoder, ofte hentet ud 
af hverdagens små og store 
begivenheder. En fin aften 
med et repertoire og stil, der 
passede rigtig godt til loka-
lets rammer, hvor følelsen af 
nærhed er fremtrædende.
Noget ganske andet er den 
årlige jazz-koncert, der af-

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

Her har ejerne, Munnie og 
Palle Hermansen, fundet 
ud af, at det er meget bun-
det at skulle drive café og 
galleri hver weekend og i 
ferien. Derfor er det nærlig-
gende at andre kan få glæde 
af faciliteterne, der er ind-
rettet, således man kan bo 
der. Det har et ægtepar fra 
Odense, så fundet på. Ci-
vilingeniør på efterløn Find 
Meyer og hans hustru med 
det nordisk klingende navn 
Sølve Liljevi Solbjark, et 
navn hun synes passer bedre 
til hende end hendes danske 
fødenavn. Find Meyer er en 
af de meget få mænd, der 
har været på kursus hos Sol-
vejg Refslund, men det blev 
hans første skridt ind i den 
kreative verden, han ønsker 
skal præge hans tredje alder. 
Efter et liv med brobyggeri i 
Danmark, (Farø, Store Bælt 
o.a.) og en havn i Afrika, er 
det nu maleri, han har slået 

sig på. Straks da ægteparret 
så det ledige lejemål slog de 
til og fik etableret en udstil-
ling med Finds håndmalede 
malerier (dvs. han maler 
med fingrene) – gerne inspi-
reret af musik, og hustruens 
mangeartede talent, såsom 
fabrikation af smykker, duk-
ker og bamser. Sølve Liljevi 
Solbjark har skrevet flere bø-
ger om syning af bamser og 
dukker. Hun er desuden ud-
dannet i Tyskland som antro-
posofisk maleterapeut og se-
nere som psykoterapeut. De 
to har således mange strenge 
at spille på og har nu fået lyst 
til også at oprette eget galleri 
efter de erfaringer, de har 
gjort i »iværksætterkuvøsen« 
på Stævnevej. De mener selv 
de har fået en masse erfarin-
ger i løbet af ugen, hvor ca. 
150 mennesker kiggede ind 
og fik kigget, snakket, druk-
ket et glas vin og købt af va-
rerne.

Sommer på Helnæs 5

Galleri Helnæs Kunst  
og Håndværk 

Find Meyer og hustru i samtale med gæster

Elizabeth Hersing, Mary ś Move
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Helnæs Kultur- og  
Musikforening
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i stand i København. Da tog 
mor handskerne på og hjalp 
ham med det.
Er du et bymenneske? Spørgs
målet er affødt af nævnte fød
selsdagsomtale, idet byerne 
Hjørring, Viborg, Aarhus og 
Odense er nævnt og ind imel
lem London.
»Nej, jeg er snarere stations-
bymenneske. I min meget 
tidlige barndom flyttede vi 
en del rundt på grund af min 
fars arbejde, men det sted jeg 
især er knyttet til er Støvring 
i Himmerland, som er en sta-
tionsby, og hvor min familie, 
på min mors side, stadig 
bor. Min oldefar og senere 
hans søn var begge højsko-
leforstandere ved Støvring 
Højskole. Vi var knyttet til 
en frikirkemenighed og en 
friskole var oprettet. Her 
opholdt jeg mig meget fra 
jeg var fem år gammel. Jeg 
kunne komme og gå som jeg 
ville og var med på ture osv.« 
(I området omkring Støv-
ring skabte en folkelig væk-
kelse i slutningen af 1800 
tallet både en højskole, for-
samlingshus, brugsforening 
og en frimenighed, senere 
med egen kirke, menigheden 
er nu nedlagt og kirkebyg-
ningen indføjet i højskolen.) 
»Jeg har haft megen glæde 

En byggesagkyndig guide

Vi skal sidde i haven. På 
grund af opgravning kan vi 
ikke gå igennem huset, men 
må gå rundt om. Forinden 
får vi dog set på de seneste 
ændringer, der giver plads 
ovenpå i beboelseslængens 
østende. Her er isat små-
sprossede vinduer, fra den 
gamle Veflinge Station. Alt 
er lavet med tømrer- og sned-
kerkunst, med håndsnittede 
dyvler og tømrersamlinger 
uden søm, skruer eller jern-
beslag. De nye indvendige 
mure er opført i mursten og 
bindingsværk og i det op-
gravede rum, hvor der skal 
lægges varme i gulvet, peger 
Kirsten på fundet af fun-
damentet fra stuehuset før 
1826, der lå en meter inde i 
det nuværende hus. Her ses 
også hvordan huset hviler di-
rekte ovenpå det hårdt stam-
pede ler. Det er dog efter-
hånden afløst de fleste steder 
af isoleret gulv med varme. 
Jens er naturligvis også med i 
arbejdet med restaureringen, 
men Kirsten har efterhånden 
specialiseret sig i materialer 
og metoder, så hun er fami-
liens byggekyndige. Dette 
fik sønnen Rasmus glæde af, 
da han skulle sætte sin bolig 

Kirsten Rasmussen,  
Toftegaard, fyldte 60 den  
14. juli. I den anledning var 
der en fødselsdagsomtale i 
aviserne, under overskriften 
»Den engagerede overlæge« 
om Kirstens faglige karriere 
som læge, overlæge og leder 
af klinisk genetisk afdeling 
ved Odense Universitets-
hospital. HelnæsPosten 
ønsker med denne sam-
tale, at komme lidt ned bag 
avisomtalens eneste private 
bemærkninger, om at »fritiden 
går med restaurering af et 
stort bindingsværkshus på 
Helnæs og omsorg for mand, 
børn og børnebørn.«

FØDSELSDAGSPORTRÆT
Af Poul Dreisler 

Kirsten tager imod på gårds-
pladsen med de pikkede 
sten, der gør det vanskeligt 
på cykel at komme frem 
til indgangsdøren. Ste nene 
minder om, at vi er på hi-
storisk grund. Gården, Tof-
tegaard, hed tidligere Heg-
ningegaard. Første gang 
omtalt så langt tilbage som 
i 1583. Omkring 1920 blev 
det meste af jorden solgt fra 
til Østergård. Dermed var 
det, som en Helnæsbo skrev 
i sine erindringer »slut med 
en af de store, veldrevne går-
de på Helnæs«. Udlængerne 
blev revet ned og dele deraf 
brugt til at sætte en mindre 
længe på den bageste del af 
stuehuset. Selve stuehuset 
er bygget i 1826. Det er den 
Kirsten og hendes mand, 
Jens, nu nænsomt er ved at 
sætte i stand med genind-
dragelse af den bagerste del, 
hvor der oprindeligt var ba-
geovn og pigekamre.  Der 
giver bedre mulighed for 
hjemmearbejde, ligesom der 
bliver mere plads til besøg af 
børn og børnebørn. 

af alle disse sociale udvik-
linger i min barndom og op-
vækst, men det er dog nok 
min gymnasietid på Viborg 
Katedralskole, der har stuk-
ket min kurs af«, mener Kir-
sten »idet jeg der havde en 
fantastisk god biologilærer, 
som bevirkede, at jeg havde 
lettere end andre ved at bestå 
universitetets stopprøver. Vi 
var 400, der begyndte på me-
dicinstudiet i 1967, men kun 
60 ud af denne årgang fik lov 
at fortsætte og her var det, 
for de fleste, biologi og stati-
stik, som var vanskeligt. Det 
havde jeg lært i Viborg.«

Er du fra et hjem med kla
ver?
»Hvis du mener, om det var 
et akademisk eller særligt 
skolet miljø, så nej. Jeg var 
en af de første i familien, 
der søgte gymnasiet og det 
var der ikke noget problem i, 
idet min far, der i øvrigt var 
udlært mejerist, havde den 
holdning, at »har man ev-
nerne, skal man også ha’ lov 
til at bruge dem«. Jeg mødte 
Jens i gymnasiet, han gik en 
klasse over mig. Den første 
studietid var i de noget tur-
bulente 68’er år, som vi op-
levede i Aarhus. Vi havde nu 
mere fokus på det faglige, 
men brydningsår på flere 
måder var det jo«.

Selvom vi ikke skal tale om 
dine faglige meriter, så for
klar mig lige, hvad vil det 
sige at være speciallæge i 
klinisk genetik?
»Genetik er jo læren om ar-
velige sygdomme. En vigtig 
del af mit arbejde er at tale 
med enkelt personer eller 
familier, der kommer med 
en viden eller mistanke om, 
at de har en arvelig, alvorlig 
sygdom selv eller i familien. 
De kan også have fået den 

»Har man evnerne, skal man også 
ha’ lov til at bruge dem«
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jo spillet en stor rolle i ud
viklingen af landbyplanen og 
sidst forsamlingshuset som 
jo ikke er afsluttet?
»Jeg tror ikke det er så inte-
ressant, hvad jeg selv mener 
om fremtiden for Helnæs. Jeg 
lægger meget vægt på proces-
sen, som jeg er med i. Det er 
vigtigt, at der hele tiden er 
mulighed for en dialog, og det 
er vigtigt, at alle synspunkter 
bliver ført frem. For mig er 
det dialogen, der er det vig-
tigste. Min bekymring kan gå 
på, at der bliver skubbet til en 
balance, som vi som tilflytte-
re skal være respektfulde og 
lydhøre overfor. Vi skal lytte 
til de gamle »i gårde«. 

Er du ikke, alene ved dit en
gagement, selv med til at på
virke den balance?
Jo, men så meget desto mere 
skal jeg være opmærksom på 
det.

Vi slutter med en tur rundt i 
den store parklignende have, 
som bærer præg af at have 
haft et nyttepræg for mange 
år siden. Træer er groet uden-
om pigtråd, gamle porce-
lænsklokker er der også, idet 
en tidligere ejer havde kalve i 
haven. En lille gruppe gran-
træer giver læ for et rådyr. Vi 
er ikke så meget havemenne-
sker, forklarer Kirsten, men 
så meget desto mere omsorg 
for hus, mand, børn og bør-
nebørn bliver der overskud 
til. Haven skal nok få sin tid. 
Det er der ikke den fjerneste 
tvivl om.

tre børn og 4 børnebørn, og 
de bor alle i Odense, bortset 
fra Rasmus, der bor i Nord-
sjælland, så han er længere 
væk. Det vi kan gøre er jo at 
bane dem vej, når vi nu har 
muligheder for det. Så nej, 
vi er ikke skubbet ud. Vi har 
gjort plads. Og vi glæder os 
over, at vi nu kan have dem på 
besøg her, når de har lyst.«

Vi skal også nå at runde dine 
fritidsinteresser og dit enga
gement i lokalsamfundet.
»Jeg synes ikke jeg har så 
meget fritid, men tidligere 
syede jeg meget og broderede 
lidt. Siden jeg var 14 har jeg 
syet mit tøj selv. Det gør jeg 
dog ikke mere. Jeg kan også 
lide at snedkerere. Og så er 
jeg generelt interesseret i 
kunst og kultur. I vores unge 
dage kørte Jens og jeg landet 
tyndt for at se på herregårde. 
Det gjorde vi også, da vi bo-
ede i England. Med hensyn 
til involvering i lokalsam-
fundet, så har jeg lige fra vi 
flyttede ind i Beder gået med 
i ejerlaug, børneinstitutions-
bestyrelser og lignende. Jeg 
har stillet mig til rådighed i 
mange sammenhænge. I mit 
arbejde har der været utallige 
anledninger til at arbejde i 
udvalg og som projektstyrer. 
Jeg synes altid, jeg har stået 
på skillelinien mellem mange 
grænser, der har fordret en 
indsats, så det er ikke så una-
turligt for mig.« 

Har du gjort dig tanker om 
fremtidens Helnæs. Du har 

modsat med et afklaret liv, 
som så kan tilrettelægges. 
Men svært er det da.«
Hvad fik jer til at flytte til 
Helnæs?
»Som sagt er vi ikke bymen-
nesker. I Århus boede vi i 
Beder syd for Århus med nær 
adgang til skov og strand. Det 
var også medens vi boede 
der, at vi anskaffede som-
merhus i Skiveren i Vendsys-
sel, Efter at først Jens (1991) 
og senere jeg (1993) fik ar-
bejde i Odense købte vi et by-
hus i Odense.  Da vores ene 
datter med familie flyttede 
til Odense købte vi et ræk-
kehus på 94 m2 til hende og 
da familien voksede til fire 
personer byttede vi med dem 
og det endte så med, at vores 
anden datter også fik brug for 
plads, så begyndte vi at kigge 
os om efter noget i nærheden 
af vandet igen. Og vi har set 
på mange huse på Syd- og 
Vestfyn, men i februar 2004 
da vi var en tur på Helnæs, 
så vi at Toftegård var til salg. 
Hvornår i processen med re-
noveringen vi kunne flytte 
ind var ikke ganske klart 
og vore forventninger heller 
ikke helt ens, men det blev så 
i 2006. Allerede da kendte vi 
mange i nabolaget. Vi havde 
jo ikke gået og puslet herovre 
ret længe før Niels (murer) og 
Hanne kom ind, så Arne, som 
vi har et virkeligt godt nabo-
skab til, og alle de øvrige.« 

Dvs. at børnene næsten skub
bede jer ud af jeres reder?
»Det kan du godt sige. Vi har 

diagnosticeret i forbindelse 
med en større undersøgelse. 
Nogle vil stå overfor en usik-
kerhed med hensyn til deres 
fremtidige livskvalitet, må-
ske med en antagelse om, 
at de kan dø yngre end de 
forventer eller få et dårligt 
liv,«  forklarer Kirsten. »Det 
er jo hele genteknologiens 
konsekvens, vi her står med, 
muligheden for at kortlægge 
mønstre for det fremtidige 
liv. Jens og jeg, og vores 
børn, boede i længere tid i 
London efter vores uddan-
nelse, hvor jeg lærte om det-
te kliniske aspekt. Vi kendte 
jo udmærket til genteknolo-
gi, med gentest etc., men at 
rådgive familier eller blot at 
arbejde med det, var vi tyve 
år bagud i forhold til englæn-
derne. Det er så det jeg fik 
med hjem til Danmark.« 

Rejser det ikke nogle vold
somme etiske problemer at 
skulle fortælle mennesker 
om deres livs fremtidige evt. 
skrøbeligheder? Og kender 
man folks reaktioner på læn
gere sigt?
»Jo, og derfor blev jeg også 
opfordret til at gå ind i etisk 
råd, da det blev nedsat i 1988 
og jeg sad der til 1994. Det er 
klart, at der ligger nogle me-
get bestemte regler for hvor-
dan og hvor meget, man kan 
gøre. Og jo, der forskes i, 
hvad der sker, når folk spør-
ger og får besked. Nogle rea-
gerer voldsomt, ofte som om 
de havde fået en dødsdom 
med en bestemt dato, andre 

En udgået elm kan bruges som stol i haven

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere
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Ved »det muntre køkken« 
var der mange, der forsøgte 
sig og enkelte der »købte« 
pæne tallerkener for samme 
pris som kastene kostede. 
Nok ikke Kgl. Porcelæn men 
indsamlingen af tallerkener 
havde alligevel fået mange 
til at gå i de bagerste skabe 
og finde det ikke-brugte por-
celæn frem. Den vigtigste 
aktivitet er fugleskydningen 
og mange deltog ivrigt og li-
geså mange havde købt »lod-
der« så interessen er stor hele 
dagen igennem og særligt i 
år hvor skydningen blev delt 
op i 2 dele måske for at holde 
spændingen helt oppe indtil 
sidst på eftermiddagen.

Årets fugleskydning blev en 
succes. Der var ellers man-
ge, der lurede på de tunge 
skyer fra morgenstunden og 
ved den fælles morgenkaffe 
var der en del snak om hvor 
længe det ville holde tørt. En 
væsentlig del af dagen fore-
går jo udendørs såh…. Der 
var som sædvanligt trukket 
rød/hvide bånd i sikkerheds-
afstand fra skydningen og de 
frivillige var allerede tors-
dag i gang med at stille telte 
og boder op til de mange ak-
tiviteter. Bare vejret nu ville 
holde? Og det gjorde det lige 
præcist til præmieoverræk-
kelsen, hvor regnen så kom 
som fra et vandfald. Dagen 
var reddet og de ca. 100 
mennesker, der var rundt om 
løjerne dagen igennem, fik 
en god oplevelse. Der blev 
spist godt igennem til fro-
kost, hvor der var 75 spisen-
de og selvom Annelise havde 
været oppe kl. 5.00 og stege 
mørbradbøffer i lange baner, 
så rakte det, sammen med 
alle de andre retter, kun lige. 
Et lille stykke hamburgerryg 
blev der tilbage, så der var 
købt præcist ind!

Mange vælger at tage imod 
Dansk Kennel Klubs tilbud 
om hundeferie på Helnæs 
Camping – ja, hundeejerne 
kommer fra hele landet og 
slipper så for at sende hun-
den på pension i ferien. Sid-
ste år fik Eigil og hans plads 
tre stjerner fra Camping-
rådet og fejrede det med en 
rockkoncert og det fik nogle 
jazzinteresserede fastliggere 
til at foreslå en aften med 
jazz.  Arrangementet blev så 
det effektfulde punktum på 
en dag med minigolfturne-
ringen Helnæs Open, grise-
fest og så Jazzbandet Silver-
moon med et svingende og 
medrivende program. Vejret 
kunne ikke være bedre netop 
denne sommeraften. De sid-
ste dage i juli er Cirkus Fyr 
og Flamme på besøg med 
både forestilling og work-
shop og alle aktiviteterne er 
og har været åbne for alle 
som er på øen – gæster på 
pladsen, Helnæsboerne samt 
sommerhusfolket.

Juli er den store camping-
måned. Også i år på Helnæs 
Camping, hvor vi møder 
lejrchefen Eigil Kristensen 
og moster Hanne en tidlig 
morgen og får en stille snak 
om juli måneds aktiviteter 
på pladsen. »Der har været 
mange gæster hele måneden 
og som sædvanlig har vi rig-
tig mange aktiviteter. Vi har 
en Sct. Hans tradition her 
på pladsen så allerede der 
starter løjerne og så går det 
ellers over stok og sten med 
Klovnen Njetski, skattejagt 
og pileflet« fortæller moster 
Hanne, mens hun ekspederer 
morgenbrød til sultne cam-
pinggæster. En anden stor 
aktivitet har været hundefe-
rie-arrangementet midt i juli, 
hvor der en hel uge var fyldt 
op med hundeglade fami-
lier på pladsen. Hundeejerne 
havde lånt Mogens’ mark 
ved siden af campingpladsen 
og med velvillig hjælp fra 
samme Mogens fået plane-
ret marken til hundetræning. 

Sommer på Helnæs 6

Livligt leben på  
Helnæs Camping

Cirkus Fyr og Flamme på campingpladsen

Sommer på Helnæs 7

Fugleskydning ved  
Forsamlingshuset 

Årets vindere:*)
Højre vinge:  
Moira Poulsen / Mogens Ras-
mussen
Venstre vinge: Pia Skjøtt / 
Jesper Dahl Rasmussen
Halen: Erik Poulsen / Jens 
Zimmer
Hoved: Niels Murer / Jens 
Zimmer
Kroppen og Fuglekonge: Tina 
Keller / Verner Sørensen
*)Vinderne nævnes i den ræk-
kefølge fuglen blev skudt ned. 
Efter / nævnes den, der skød 
det fældende skud

Fra fugleskydningens mange aktiviteter
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AKTIVITETER FOR BØRN
Af Chr. Falck 

Der er sikkert mange bør  ne-
familier på Helnæs, der har en 

Sportsforeningens tilbud til 
børn på Helnæs er blevet en 
succes, dog vil man også 
gerne gøre noget for de  
ældste børn

redaktion: anne Hansen

BAMBI
Legetøj & Lædervarer

Østergade 55 . Assens . Tlf. 6471 1310

Christian Falck instruerer børnene før orienteringsløb

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

aFdElIngEn I aSSEnS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TlF. 64 71 24 12

Aktiviteter for skolebørnene  
på Helnæs

oplevelse af at bruge en uende-
lighed af tid på at køre børnene 
til og fra fritidsaktiviteter.
Egentlig er det lidt af et para-
doks, for på mange måder har 
Helnæs så meget at byde på. 
Vi har f.eks. en sportsplads, 
en gymnastiksal, vand man 
kan sejle, fiske eller bade i, 
en masse natur, og så er der 
mange, der kan og vil gøre 
en frivillig indsats. 
I foråret forsøgte vi os med en 
række forskellige tilbud som 
f.eks. træklatring, boldspil, 
idrætslege, bål, snobrøds-
bagning og fiskeri. Det var 
lidt af en udfordring at finde 
på noget, der passede til små 
såvel som store børn.  Men 
det var også en stor gælde, at 
se hvordan børnene gik op i 
de fleste aktiviteter med liv 
og sjæl. Ikke mindst var det 
en glæde at se, hvordan de 

tog hensyn til hinanden, og 
hvordan det styrkede de so-
ciale bånd mellem de delta-
gende Helnæsbørn. 
Vi fik ikke helt godt fat i de 
ældste børn. Måske er det 
ikke trendy at være udenfor 
og at bevæge sig, når man 
er teenagere. Måske kom 
vi ikke med de rette tilbud. 
Måske er grunden en helt an-
den. Vi håber at kunne gøre 
succesen endnu større her 
til efteråret, men det ville 
være godt, hvis der var flere, 
der kunne byde ind med no-
get, så vi kunne få en større 
mangfoldighed i tilbudene, 
en bredere deltagelse og en 
fordeling af arbejdet på flere. 
Har du eller I noget at tilbyde 
kan I ringe til Helle og Chri-
stian på 64771947 eller til Ja-
cob Haahr på 64771981.   

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
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merstemning der er hernede 
ved stranden og så naturlig-
vis også på grund af de man-
ge gæster der hele sommeren 
er på øen og så fordi Lis bor 
her« slutter Lis og Randi.

Vi triller ned af bakken og 
her møder vi to af quiltepi-
gerne udenfor den tidligere 
fiskeforretning. Lis og Randi 
drikker kaffe med hjemme-
bag og vi får en lille snak om 
Quilt og sommer på Helnæs. 
»Det er jo 8. år i træk vi ud-
stiller her ved fiskerlejet og 
det har været en rigtig god 
oplevelse hvert år« fortæl-
ler de. »Vi glæder os til at 
vise, hvad vi har formået at 
»fremstille« i vinterens løb. 
Der er større sengetæpper, 
legeting til børnene og andre 
brugsting til brug i det dag-
lige«. Det lille lokale bugner 
med de farverige ting og sa-
ger. »Der kommer gæster fra 
det nærlokale område, men 
også fra det øvrige Danmark 
og det giver en god snak med 
interesserede quiltere og 
selvfølgelig med de, som kø-

ber vore ting.« Quiltepigerne 
har et lokale på det nedlagte 
sygehus i Assens, hvor de 
mødes og i fællesskab arbej-
der frem mod Helnæsudstil-
lingen. »Vi har valgt Helnæs 
på grund af den dejlige som-

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 44

Sommer på Helnæs 8

Quiltepigerne på Strandbakken

Fotografen nåede desværre ikke frem. Arkivbillede med juleting

Vi hjælper dem til rette med alt

Hos os kan de gratis få tilsendt 
pjecen »Min Sidste Vilje«

Vi svarer altid på tlf. 64 74 10 47

Salg af gravsten fra egen udstill-
ing Brydes alle 1 · 5610 assens

Ebberup og Omegns 
Begravelsesforretning
v/Hasse dixen
nørregade 16 · 5620 glamsbjerg
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Under rubrikken Mærkedage 
optager HelnæsPosten orien
tering om kommende fødsels
dage, jubilæer, bryllupper 
o.s.v. – gerne med billeder

MÆRKEDAGE

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.

Gudstjenester
10. august kl. 17.00
17. august kl. 11.00
24. august ingen
31.august kl. 9.30

Menighedsrådsvalget 2008
Informations- og opstillings-
møde til valg til menigheds-
rådet afholdes i Borgerhuset 
den 11. september kl. 19.30

Helnæs Kultur  
og Musikforening
Lørdag den 16. august kl. 
20.00. Grieg og Sibelius, 
sang og piano.
Lørdag den 30. august. 
Dansk sang iklædt brasilian-
ske rytmer.
Enhedspris: 150 kr. – med-
lemmer 100 kr. Tlf. 6477 
1313/6477 1272 
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 kickstarte hø-
slætlauget – eller hvad vi nu 
skal kalde det – søndag den. 
17. august 2008 kl. 10.00-ca 
14.

Se artikler i HP nr. 5 og 6 om 
Plejegrupper/støttegrupper. 
Program følger senere- et 
element bliver frokost i det 
grønne.
Jesper Vagn Christensen/
biolog.
jvc@sns.dk Tlf. 6360 1044 
Mob. 2149 0028

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

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

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

Kalle’s hjørne
Den gl. Brugs på Helnæs. 
NYT OG BRUGT sælges. 
Tøj, Nips og masser af diver-
se ting. Åben hver weekend 
kl. 10-16. Vi ses på Kalles 
Hjørne.

Party telt udlejes
Stort partytelt 5 x 12 m. 
Stort nok til 60-70 personer. 
Pris 500,00 for en weekend.
Henning Storm Tlf. 6477 1410

Hjælp tilbydes
Til høstarbejde, traktorkør-
sel mv. Mulighed for jagt øn-
skes af efterlønner.
Tlf. 6263 2620. John Borup

Poul Dreisler, Ryet 22, fylder 
65 den 20. august.
Vi ønsker tillykke

DET SKER I AUGUST/KØB OG SALG Rubrikker sendes til Helle Blume Andresen 
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 2370 2709

go’ fest – go’ 
musik

Søren navntoft
Tlf. 6477 1612

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:

www.tobaksgaarden.dk

05 In the Valley of Elah
 
12 La Zona

16 Fynske Psaligrafer
 anno 2008

16 Hit med Assens 
 – en Retro Festival

16 Led Zeppelin Jam
 (After Party)

19 Det som ingen ved

26 Sex and the City - The Movie

28 Christian Søgaard Trio

29 MNEMIC

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 ind-
ledes med grill og så er det 
kl. 18.00 vi begynder.

Menighedsråds udflugt
Onsdag den 3. september. 
Turen går til Fredericia for 
at se Christianskirken med 
Bjørn Nørgaards glasmosaik 
og meget mere. Pris 150 kr. 
Tilmelding til Helle Blume 
Andresen Tlf. 2370 2709 

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

Aktiviteter:
· Raflebar
· Tegnekonkurrence
· Bagekonkurrence
· Dåsekast
 · Petanque og rundbold
· Evt.havetraktorringridning
Spisning
Ta’selv bord á lá Annelise – 
kl. 13 – Pris voksne 30 kr. 
Børn u/12 – gratis
Beboerforeningen
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Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!

Vil du også have annonceret 
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kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!

www.fioniabank.dk

Sagens kerne!

Forvent
at få særbehandling

HP+
BIllEd REBUS
Inspireret af to cyklende 
pressefolk fra JyllandsPo-
sten bringer HP+ en så-
kaldt billedrebus.
Opgaven er, at læserne 
skal gætte, hvad disse bil-
leder tilsammen illustrerer. 
Vi bringer svaret i næste nummer

Med le på Helnæs Made
Søndag den 17. august 2008, 
kl. 10.00 – ca. 14 inviterer 
Skov- og Naturstyrelsen, 
Fyn til en hyggelig arbejds-
dag på Helnæs Made.
Vi mødes på P-pladsen ude 
på Helnæs Made – adgang 
via grusvejen »Overdrevet«. 
Herfra går vi til lokaliteten 
»Birkestykket«, hvor vi skal 
hjælpe Angus kreaturerne 
med at lave naturpleje.
Birkestykket er et vigtigt 
levested for flere sjældne 
planter, og da kreaturerne 
ikke helt kan overkomme 
naturplejen, vil vi forsøge at 
få etableret en frivillig ple-
jegruppe, der af og til kan 
hjælpe med nedskæring og 
fjernelse af tagrør og buske.
Husk praktisk arbejdstøj, ar-
bejdshandsker og solidt fod-
tøj – der er vådt flere steder 
på Birkestykket. Tag også 
gerne en le eller en beskæ-
rersav med.

Vi sørger for lidt vådt og tørt 
i form af kaffe, sandwichs, 
vand etc. Desuden vil vi for-
tælle om stedet og om nogle 
af de planter og dyr, som 
vores arbejde gerne skulle 
hjælpe.
Fra Skov- og Naturstyrelsen, 
Fyn deltager skovarbejder 

Carl Erik Hansen og natur-
vejleder Jesper Vagn Chri-
stensen.
Af hensyn til forplejningen 
vil vi gerne have tilmeldinger 
senest torsdag d. 14. august 
kl. 12.00 til fyn@sns.dk
Jesper Vagn Christensen
Naturvejleder/biolog

Der gøres klar til høslettet (Arkiv)


