
En spændende historie, der 
ikke måtte fortælles sid-
ste sommer. Om Alexander 
Thieme´s portrætmaleri af 
Børge Julius og om filmen, 
der skildrer processen. Vi har 
mødt maleren og modellen og 
set filmen.

POrTræTkunsT
af Poul Dreisler 

Sidste sommer, fik vi et tip 
om, at der foregik noget 
spændende hos Alexander 
Thieme (Sasha). Vi tog der-
op, han sad og spiste frokost 
sammen med fhv. redaktør 
Bjørn Bertelsen, Assens. Vi 
blev inviteret med til at spi-
se, hørte hvad det handlede 
om, men måtte ikke skrive 
om det. 

Hemmeligheden

Det handlede om, at Sasha 
var i gang med at male et 
portræt af ”Børge fra Krab-
beløkken”, Assens. Bjørn 
optog en film om male-
processen og nu kom vi så 
og ville skrive om denne 
begivenhed. Da billede og 
film senere skulle sendes 
til konkurrencen, Brygger 
Jacobsens portrætpris 2009, 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

HELNÆSPOSTEN 8
Befolkningsforeningen
Odden, gamle lege i spil
– Side 7

Pumpefest
Kø til grillpølser
– Side 16

AUGUST 2009 4. årgang nr. 8 Løssalg 15,00 kr. 

tLæs mere på side 4

sommer I HAVeN...
Så har vi tingene

Helnæs Antik 
& meJerIeT

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Udlejes med fører: 
Teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Minilæsser · Rendegraver
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En maler 
og hans model
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En maler og hans model
Om Alexander Thieme´s portrætmaleri af Børge julius og om fil-
men, der skildrer processen. vi har mødt maleren og modellen og 
set filmen.
Forsiden og side 4 og 5

Årets fugleskydning
Traditionen tro blev det en sjov dag for unge som ældre, da For-
samlingshuset afholdt den årlige fugleskydning
Side 6

Det første arrangement i Helnæs Befolkningsforening!
Side 7

Højskolen er en økonomisk sværvægter 
I HelnæsPostens serie om virksomheder på Helnæs er højskolen 
en sværvægter. Både som kulturinstitution, og ikke mindst som en 
økonomisk faktor, med betydning langt udenfor området. 
Side 8 og 9

Max’s møde med Helnæs 
En af vore ældste beboere på øen, Max Rasmussen (86), kommer 
fra egnen omkring Aarhus. Det kneb med dialekten og gården var 
ikke særlig moderne indrettet. Han fortæller her historien til HP.
Side 10 og 11

Livet føles let herude
Nana Agger har åbnet galleri i gammelgård. vi går tæt på den 
alsidige kunstner.
Side 12

Læs også:
Pastorens Klumme, Kort Nyt, Læserindlæg, De’t for børn o.m.a.
--------------------------------------------------------

redaktionelt 

Om at holde hund
Som supplement til artiklen »Om at holde hund« i sidste nummer 
af HP, er der på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.sko-
vognatur.dk en artikel (16-06-09 ’Skambidt får på Feddet’), der 
henviser til en række gode råd om emnet, se på siden: »Med hun-
den i naturen«. 

Lejre · Friluftsaktiviteter for både børn og voksne
Naturvejledning · Kursusvirksomhed · Kanoudlejning

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

købers (ejendoms)marked på Helnæs
Vi har tidligere nævnt, at i alt ca. 15 ejendomme er til salg. 
Køberne er gået i ’flyverskjul’, venter til priserne falder yder-
ligere eller til de kan få lån i de ejendomme, de ønsker at 
købe, eller venter på, at de får solgt egen ejendom, før de kø-
ber nyt etc. etc. Hvad kan der gøres? I HP nr. 5 bragte vi en 
spændende artikel om 54 unge landmandsstuderende fra Da-
lum Landbrugsskole, der havde været på Helnæs for at lære at 
samarbejde og om at blive kreative. I artiklen stod: 

”Bl.a. gav vi dem opgaven at finde ud af, hvad de ville stille 
op med ejendommen Lindhovedgård, der ligger til salg ude 
ved fyret, hvis de skulle overtage den. Og der kom masser af 
ideer bl.a. hospice, børnenaturpark med rideheste, kitesur-
fing center, børnehjem for unge med specielle behov, biologi-
lejrskole hvor børn kunne få lært biologi i naturnær praksis….
(og endnu flere). Vær så god. Ideerne er til fri afbenyttelse”.

En spændende opgave og gode svar, der nok ikke alle er lige 
realistiske, men noget man kunne arbejde med, og når man er 
kommet frem til noget, der ser fornuftigt ud, kunne det bruges 
i markedet. Man kunne endda forstille sig, at der blev udar-
bejdet mindre prospekter, der beskrev forskellige muligheder. 
Et andet eksempel, som de nævnte eller andre studerende kan 
tage op i dag, er salget af Gudmundsdals bygninger, som Fø-
devareErhverv ejer. I samme område er Mejeribygningen og 
et mindre hus ved siden af til salg. Hvis man nu gjorde det til 
en opgave, at beskrive hvad det samlet eller stykkevis kunne 
bruges til, hvad kunne der så komme ud af det? 
Efter samtale med den ejendomsmægler, der skal sælge Gud-
mundsdal, er hans opgave at skaffe en køber og så er det op 
til køberen at vurdere, hvad han vil bruge ejendommen til. 
Han kunne sagtens forstille sig idéen om at beskrive en række 
muligheder for de nævnte ejendomme, også med at prospekt, 
men det ville belaste sælgerne, at skulle bekoste et evt. pro-
spekt. (Og der er tre forskellige om at sælge). Nu står der i 
annoncen, at Gudmundsdal har mange muligheder, men ikke 
hvilke. 
Kunne man samle sig om at udarbejde en liste, gerne med 
udviklede idéer, som supplement til den første, så kunne man 
medvirke til at yde en aktiv indsats for at afhjælpe den kede-
lige situation, det er med de mange usolgte ejendomme. Dog 
mangler vi fortsat svaret på, hvem der kan og vil udføre et 
sådant arbejde? Det kunne være interessant at prøve.  pd

VI HAr MODTAGET

Fra bestyrelsen skal der lyde 
en stor tak til Ejgil fra Hel-
næs Camping, som igen i år 
sponsorerede rundstykker 
til masser af morgenfriske 
mennesker, der kom til fug-
leskydning i Helnæs For-
samlingshus den 11/7. Vi er 
meget taknemmelige. Også 
tak til Kristian Larsen og Pe-
ter Møller for at ”give” bitter 
til morgenkaffen. Det er en 

god start til en fast traditi-
on: Fugleskydning. Vi siger 
også tak til de frivillige, som 
mødte op torsdag eftermid-
dag for at stille op til fugle-
skydning, det var som sæd-
vanlig hyggeligt og bagefter 
spiste vi Annelises lækre 
æggekage – tusind tak.
 

 Bestyrelsen

Der sigtes fint  foto: hba

Glæde

Slår man op i de store filo-
sofiske værker, der er blevet 
til i vores del af verden i de 
sidste 100 år, og finder over-
sigten over de temaer som 
værkerne behandler, så fore-
kommer ordet glæde, stort 
set ikke.
Derimod er der en række 
andre fænomener som er meget fyldigt beskrevet. Det er te-
maer som angst, skyld, tilfældighed, død og meningsløshed. 
De bliver grundigt behandlet. Men glæden er nærmest fra-
værende.
Det kunne skyldes at glæden er selvfølgelig og uproblema-
tisk. I modsætning til de hårde og triste ting, som tilværelsen 
også rummer. Men man må vel undre sig over, at de klogeste 
hoveder i blandt os ikke har tænkt mere over glæden. Måske 
udelukker glæde og intellektuel klogskab hinanden. Det lig-
ger måske ligefrem i den måde vi taler om ”glæde” på. Bru-
ger vi f.eks. i daglig tale udtrykket lalleglad om en person, så 
ligger der vel i det, at personen er overfladisk og ikke har alt 
for mange brikker at flytte med. 

Præsten og forfatteren Johannes Møllehave, der 
skriver en bog hver anden dag og udtaler sig om alt 
muligt blev engang beskyldt for at være overfladisk. 
Og han svarede. ”Jeg ved godt, at jeg er overfladisk. 
Men heldigvis stikker det ikke særlig dybt”. 

I modsætning til den kloge der med sin forstand kan gennem-
skue alting og finde ind til den nøgne sandhed, som gemmer 
sig bag facaden eller under overfladen. En sandhed som er 
alt andet end munter, og som mere overfladiske mennesker 
ikke aner noget om. 
Præsten og forfatteren Johannes Møllehave, der skriver en 
bog hver anden dag og udtaler sig om alt muligt blev engang 
beskyldt for at være overfladisk. Og han svarede. ”Jeg ved 
godt, at jeg er overfladisk. Men heldigvis stikker det ikke 
særlig dybt”. 
Det er et godt eksempel på, at humor og det ikke at tage sig 
selv alt for højtideligt hører med til glæden over at være om-
fattet af Guds nåde. Glæden over at Guds barmhjertighed 
også omfatter det fortabte, mislykkede og fejlslagne gør at 
vi kan leve med vore fejl og mangler og ikke tage det alt 
for tungt, hvad andre tænker og mener om os. Og så gør det 
ikke så meget at vi ikke kan gennemskue og forklare alting 
i tilværelsen. 

Fugleskydning – tak fra bestyrelsen

Efter den sidste artikel i avi-
sen (F. St. 23. juni. Hvorfor 
skal Helnæs drukne i gylle? 
red.), vil jeg gerne vide, hvor-
for man flytter på landet? Der 
er altid spredt møg og gylle 
ud. Er det fordi man har lavet 
så meget ståhej på sin tidli-
gere bopæl, at man ikke var 
velset?  Jeg kan ikke forstå, 
at alting skal laves om. F.eks. 
Nye ejere ved stranden læg-
ger sten ud, så der ikke kan 
vendes, når man skal sætte 
en båd ud. Nye beboere på 
Strandbakken: Byskilte, ha-
stighedsskilte, fartkontrol. 
Sten ved vejkant, som én har 
ramt på grund af en lastbil 
kom imod, så undvigelsen 
kostede dæk og fælge. Næ-
ste gang er det måske bilen, 
der holder efter et sving, der 
bliver ramt. Flyt den dog. Nu 
gyllelugten på Stævnevej. 
Hvad bliver det næste? Jeg er 
selv tilflytter. Burde jeg lave 
vrøvl over grise, køer, høns, 
hunde, der er i snor, kroens 
madlugt, kørsel med traktor 

aften, lørdag, søndag og nat 
og dag, for ikke at tale om 
synet og lugten af gårde og 
marker, når jeg løber ud af 
vejen? Nej vel, jeg har jo selv 
valgt at flytte herud.

Venligst Kaj Nielsen, 
Strandbakken 5

PS. Jeg har selv givet Finn 
tilladelse til at køre gyllen 
fra Eskelund ud på vore jor-
der.

(Modtaget 29. juni efter 
deadline. Indsender oriente-
ret. red.).

Hvorfor flytte på landet?

Gyllespreder i funktion 

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

PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

heste, marsvin 

og kaniner

Aut. El-installatør
John Pedersen A/S
Damgade 28
5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14
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mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere
LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDeLINGeN I AsseNs
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

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

Kokken på Gl. Brydegaard 
byder på 

månedens menu

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

Søndag lukket

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

»når sandheden 
ikke er til glæde 

for nogen,
skal den så 

absolut fortælles?«

Denne matrikel er 
forpagtet af
Anders Lyng

Den levende Børge Julius foto: pd

største udstillinger i ind- og 
udland. Han fortæller begej-
stret om hans seneste udstil-
ling i Campeche, Mexico 
(juli 2009). På filmen ser 
man ham som professionel 
kunstner, dybt koncentreret 
og med hurtige penselstrøg, 
som lovet. Interessant er det 
at lægge mærke til, at starten 
på det 180 x 160 cm store 
lærred er en cirkel i nederste 
venstre hjørne. Cirklen viser 
sig hurtigt at være det yder-
ste venstre hjul på Børges 
barnevogn. Alt andet på lær-
redet skal herefter rette sig 
efter dimensioneringen af 
dette hjul. ”Billedet er lyk-
kedes”, siger Sasha lavmælt 
til sig selv i slutningen af fil-
men. 

Billedstil og hvad der siden 
skete

Billedstilen kan uden tvivl 
karakteriseres som natura-
lisme.  Næsten fotografisk 
lighed, en kunstner har dog 
store frihedsgrader.  Bil-
ledet viser Børge på vej op 
på Helnæs fra Langøre med 
barnevogn og hund på sin 
venstre arm. Men Børge har 
stået model i Sashas atelier 
på Helnæs Byvej og han har 
ingen hund! Det ses tydeligt 
på filmen, at hunden spon-
tant opstår i Sashas hoved 
som en billedmæssig afba-
lancering af Børges ansigt 
og barnevognen. Drivende 
skyer og Bæltets blå vand 
spottes gennem vinduerne 
i atelieret. Filmen afsluttes 
med billeder, hvor staffeli 
og maleri er opstillet nøj-
agtigt på stedet, hvor Børge 
ses gå op fra Langøre. Han 
er der blot ikke selv, kun på 
lærredet. Han er blevet til 
kunst i to niveauer. Og nu 
har vi skrevet historien, et 
tredje niveau. Desværre blev 
hverken maleri eller film an-
taget til konkurrencen. ”Det 
sker”, slutter Sasha med 
et skuldertræk og tilføjer: 
”Omend det sker sjældent”. I 
konkurrencen i 2007 deltog 
541 kunstnere fra hele Nor-
den. 60 blev udvalgt, heri-
blandt Sashas selvportræt.  

som afholdes hvert andet år 
på Frederiksborg Slot, måtte 
der ikke offentliggøres no-
get før efter konkurrencen. 
Billedet var ikke færdigt 
på dette tidspunkt, men så 
spændende ud. 

Modellen

Nu, efter et år, kontaktede 
vi modellen og bad ham for-
tælle lidt om sig selv og hvad 
han syntes om at være mo-
del. Vi aftaler et møde ved 
Helnæs Fyr en torsdag over 
middag, idet Børge kører 
med Kalle (bussen) til Hel-
næs, hvor de to nyder deres 
indkøbte frokost på bænken 
nær ved havet. Aftalen var 
lige ved at glippe, idet Børge 
har fået en lejlighed pr. 1. 

august og skulle til Odense 
og se på møbler. Bla. en ele-
vationsseng, som han glæder 
sig til efter mange år på en 
umagelig madras i camping-
vognen. Børge glæder sig 
meget til at flytte. 

Hvorfor model?

Børge, 53 år gammel, født 
i Bollerslev, Sønderjylland 
kom fra Åbenrå til Assens, 
hvor han slog sig ned efter et 
år på landevejene som skær-
slipper og ”farende svend”. 
Han har lagt sig en stil til, 
der lader os tro, at han har 
været mange år i faget. Slid-
te cowboybukser, en vest og 
en skipperkasket med em-
blemer i. Han har et langt 
ildrødt skæg og hår og en 
ansigtskulør, der vidner om 
en mand, der gerne opholder 
sig ude i alt slags vejr. Han 
fragter sine indkøb rundt 
i en barnevogn. Han ryger 
ikke, men tager sig en øl el-
ler to af og til. Det var netop 
alt det, der gjorde ham til 
model. Sasha skulle finde en 
model til et portræt og kunne 
ikke bruge sig selv igen, idet 
han havde indleveret et selv-
portræt i 2007. Hans hustru, 
Tania, havde spottet Børge 
i bussen og han blev nu en 
”karakteristisk og udtryks-
fuld” model for maleriet til 
konkurrencen. 

Hvem er Børge?

Børge har tidligere arbejdet 
på Åbenrå Skibsværft, som 
maler, men blev syg af det. 
Efter han fik bopæl i Assens 
har hans tilværelse været 

præget af tryghed og stabi-
litet. Han lægger vægt på en 
fast dagsrytme. Kender As-
sens-borgernes tidsmønstre, 
så han undrer sig, når én ikke 
er på et bestemt sted eller 
går forbi ham på et bestemt 
tidspunkt. Så er der noget 
galt. Han besøger Mediehu-
set dagligt, får en snak, kan 
give et lille fif til en nyhed og 
tager avisen med hjem. Han 
kender den fhv. redaktør, der 
laver filmen om maleproces-
sen. Børge synes, at folk par-
kerer vanvittigt i Assens. Og 
så mener han også, at når der 
skal kørekort til bil, så skal 
der også kørekort til at have 
børn og hund. Han mener 
ikke, at hverken børn eller 
hunde altid får den omsorg, 
de har behov for.

At være model

”Det var hårdt”, fortæller 
Børge. Han har gigt og kan 
ikke stå op så længe ad gan-

gen. Han var model 3 dage i 
træk. På filmen kan man se 
og høre, at han beklager sig, 
når han står for længe. Sasha 
forhandler lidt med ham og 
siger, at man gerne står 20 
min. ad gangen på maler-
skoler, men her kan vi nøjes 
med 15 og da klagerne lyder 
igen, aftales 10 minutter, 
med forsikring om, at han vil 
skynde sig. Filmen afslører, 
at modelarbejdet ikke helt er 
Børges favoritarbejde. Her 
er han i fremmed farvand og 
utrygheden er åbenbar. Men 
malet bliver han. 

Maleprocessen og filmen

”Filmen er en dokumen-
tarfilm”, siger Sasha. Man 
kunne også kalde den ”en 
pædagogisk indføring i 
kunsten at male et portræt”. 
Der behøves ikke film til at 
vise, at Sascha er en endog 
meget dygtig og anerkendt 
kunstner med værker på de 

Portræt af ”karakteristisk og udtryksfuldt” ansigt                     foto: gb

Fortsat fra forsiden sasha’s 
farvede 
træer
Mange har lagt mærke til det 
røde og det blå træ i sacha’s 
have på Helnæs Byvej 20. 

kunsT
Af gerner Bauer 

Ved vores besøg hos Sasha 
forklarer han, at der egentlig 
ikke er nogen dybere årsag 
til, at han har malet de to 
træer.” Jeg ville gerne have 
noget markant i min have og 
er blevet inspireret på rejser 
og museer rundt omkring i 
verden” siger han og fortsæt-
ter ” de virker godt og jeg har 
set mange på cykel, der 
bliver overrasket og vender 
sig om flere gange. Jeg er i 
gang med en længere opryd-
ning i haven men har ikke 
planer om andre sjove ting 
lige nu” slutter Sasha.

De malede træer foto: gb

Selvportræt: Atomer foto: gb
Kunstneren i centrum

kOrT nYT
Marknavne
I forbindelse med åbent hus i 
arkivet d. 28. marts 2009 ef-
terlyste vi personer, der ville 
hjælpe med at sætte navne på 
de forskellige markparceller 
på Helnæs. Heldigvis var der 
mange, der mødte op og hjalp 
med deres viden. Der er end-
nu nogle huller på kortet, der 
mangler at blive fyldt ud, så 
hvis andre vil hjælpe, kunne 
det være spændende at få de 
resterende navne på kortet. 
Vi er klar til at modtage op-
lysninger, så Helnæskortet 
kan fremstå med så mange 
lokalnavne som muligt.
Tak til alle, der allerede har 
bidraget med oplysninger til 
opgaven. Det er ikke muligt 
at læse numrene på kortet, 
der blev bragt i aprilnum-
meret (nr. 4), men det findes 
i stor størrelse på arkivet og 
kan ses i arkivets åbnings-
tid.
Vidste du f.eks. hvor lokalite-
ten: ”TANDPINEN”, ”SKÅ-
NEBJERGE”, eller ”LOD-
DENHØJ” er?
For øvrigt er arkivet stadig 
interesseret i at modtage ar-
kivalier som billeder, breve, 
postkort og gamle skrivelser. 
Hvis man ikke vil af med 
effekterne, vil vi gerne låne 
dem til kopiering eller affo-
tografering.
 ah 

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

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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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

 
 PrAKTIsKe TING TIL DIT BArN
 Tøjstempel®, Børnewaders  
 Høreværn til børn m.m.

www.babadut.dk · Tlf. 28 43 63 43

Traditionen tro blev det en 
sjov dag for unge som ældre, 
da Forsamlingshuset afholdt 
den årlige fugleskydning

FuGLEskYDnInG
af gerner Bauer 

Allerede torsdag eftermiddag 
var der stor aktivitet på områ-
derne omkring forsamlingshu-
set. De helt nødvendige afspær-
ringer skulle på plads (de rød/
hvide bånd) og telte og boder 
klargøres, så det hele kunne 
fungere fra kl. 9.00 lørdag mor-
gen den 11. juli.  I år var der 
knapt så mange hjælpere, så det 
blev en god tørn de fremmødte 
gik ind til. Og godt for det. For 
lørdag var vejret regnfuldt og 
ikke sommerligt. Det holdt ikke 
de mange morgenduelige til-
bage og humøret var højt.

Morgenkaffe og hurtigt  
fra start

Den gode tørn fra torsdag 

eftermiddag og aften viste 
sig at være nødvendig under 
indtagelsen af morgenkaffen 
med morgenboller sponsore-
ret af Eigil og campingplad-
sen. Det regnede for første 
gang i meget lang tid!  En 
lille én til at sætte det hele i 
gang manglede heller ikke. 
Sponsorer var her Kristian 
Larsen og Peter Møller. Såvel 
inde i forsamlingshuset som 
udenfor i teltene gik snak-
ken lystigt. Kl. 10.00 præcis 
gik skydningen i gang og 
boderne åbnede med massiv 
deltagelse. Nye aktiviteter i 
år var ”kartoffelmos” og raf-
lebar, som tiltrak mange og 
specielt det med at få ram på 
kartoflen og få kartoffelmos 
ud af det, gav mange sjove 
tilråb. Indenfor fandt mange 
frem til tombolaen med de 
flotte store præmier i form 
af bamser og andre rare ting 
som vin og chokolade. An-
nelises velkendte buffet blev 

som sædvanlig søgt af de 
mange sultne skytter.

Årets skydning

Fuglekongen i år blev Brian 
Hansen på et skud fra Janus 
Storm. Vinderne blev i øv-
rigt:
Venstre vinge: Bente Haines 
på et skud fra Mogens Ras-
mussen. Højre vinge: Karl 
Åge Larsen på et skud fra 

Mogens Rasmussen. Halen: 
Hans Larsen på et skud fra 
Jens Zimmer. Fuglens ho-
ved: Niels Thomsen på et 
skud fra Arne Østergaard og 
endelig som nævnt kroppen 
og fuglekonge Brian Hansen 
på et skud fra Janus Storm. 
Tillykke til vinderne og de-
res dygtige skytter.

 

Stor tilslutning fra morgenstunden foto: gb

Årets fugleskydning

... Løb af stablen i usædvan-
lig høj og festlig stemning. 
Vi var en 50-55 deltagere 
med en aldersspredning fra 
9 måneder til 80 år, der trod-
sede vejrguderne og mødte 
op i sikker forventning om, 
at der ville blive tørvejr, så 
vi kunne grille og lege som 
planlagt. 
Niels Ulrik lagde ud med en 
velkomsttale og et stort pro-
gram.  Bestyrelsen i forenin-
gen havde lagt et godt for-
arbejde: der var en gratis 
øl eller sodavand pr. med-
lem, borde og stole til fler-
tallet og en del forskellige 
spil fra diverse tidsperioder, 
samt en satellit. Det lovede 
jo godt og det holdt, hvad det 
lovede! Det var rigtigt sjovt 
og festligt: Vi begyndte med 
at grille og spise i godt sel-
skab, der var sat to store grill 
op, så der var rigelig plads 
til alle. Vejret holdt næsten 
hvad Anne-Lise lovede, godt 
vejr hele vejen igennem, og 
selvom selveste brandmajo-
ren var med, blev der heldig-
vis ikke brug for ham til an-
det end lidt træsko-slukning 
af uvorne gløder fra grillen. 
Derefter skulle alle se Sø-
rens satellit gå til vejrs, og 
vi stillede os i god og sik-
ker afstand for at se på dy-
ret, men AK, som det så ofte 
sker ved opsendelse af satel-

litter, var der en teknisk fejl, 
så opsendelsen blev udskudt 
til Beboerforeningens fest 
på boldbanen d.  16. august. 
Og så var det tid til spillene; 
Niels Ulrik havde haft gang 
i historiebøgerne og fundet 
ud af, at pétanque er et spil 
fra stenalderen, så der blev 
med stor succes spillet på 
Flintstonemanér med ma-
lede sten i fire forskellige 
farver.  Der var også bob fra 
stenalderen, hvor brikkerne 
bestod af sten og brættet var 
af en betragtelig størrelse. 
Vi fortsatte med vikingespil 
fra vikingetiden for at slutte 
i nutiden med bob og kroket, 
og så var ringen sluttet, idet 
vi jo startede med satellitten. 
Alt i alt en god og vellykket 
aften både for store og små. 
Niels Ulrik skal have tak for 
et godt initiativ, lad os håbe 
han gentager succes’en næste 
år!! Vi har ikke for mange af 
den slags seriøse foreninger.

På grund af pludselig opstået forhindring kunne HP´s skri-
vende redaktør ikke være tilstede på Odden. 
HP har modtaget nedenstående fra en begejstret deltager. 
Tekst: Inge Johanne Ellebæk / Fotos: Dan Ravn-Jonsen  

Det første arrangement i  
Helnæs Befolkningsforening!

Flintstone strandbob  

Satelitten før den fusede
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I HelnæsPostens serie om 
virksomheder på Helnæs er 
højskolen en sværvægter. 
Både som kulturinstitution, 
og ikke mindst som en øko-
nomisk faktor, med betyd-
ning langt udenfor området. 

VIrksOMHEDsPOrTræT
af Poul Dreisler 

Højskolen på Helnæs står i dag 
som en af de få folkehøjskoler 
under Højskoleloven, der har 
haft en enestående økonomi, 
frembragt ved en sund og 
overskudsgivende drift. Det 
er usædvanligt, idet den deler 
vilkår med alle andre højsko-
ler, der har haft svære tider og 
hvoraf mange er lukkede. Ser 
man lidt ind bag tallene for 
højskoleudviklingen i Dan-
mark dukker der imidlertid et 
billede op som viser, at der i 
1969 var 72 højskoler, i dag er 
der 78, altså en fremgang på 6. 
Hvad er der så at klage over? 
Det interessante er, at der i 
perioden har været en meget 
stor omsætning. Således er 
80 – 90 højskoler etableret og 
lukket. Diskussionen om høj-
skolernes vanskelige tider har 
således mest haft sit udspring 
i lukninger, hvorimod etable-
ringer åbenbart er gået mere 
stille af. Antallet af højskoler 
har i 10 års perioden fra 1984 
til og med 1995 ligget på op til 
107 højskoler som det højeste 
antal. Der har således været en 
periode i de 40 år, vi vurderer 
på, hvor der har været grøde 
og grobund for Grundtvigs 

tanker om denne helt specielle 
danske skoleform. Som et ku-
riosum kan nævnes, at Høj-
skolen på Helnæs registreres 
som åbnet i 1995 med Kristian 
Kjær som forstander, samme 
år som Uge Folkehøjskole i 
Sønderjylland lukker. Det var 
der Kristian Kjær begyndte 
sin karriere som højskolelærer 
for 30 år siden.  

Historien bag Højskolen

Få år efter lukningen af folke-
skolen på Helnæs i 1989 op-
stod tankerne om en højskole 
på Helnæs. Ikke en almindelig 
højskole. Man ville drive den 
uden indblanding og økonomi 
fra det offentlige. Den blev 
etableret som et andelssel-
skab, et a.m.b.a. (andelssel-
skab med begrænset ansvar), 
dvs. andelshaverne kunne mi-
ste værdien af deres andelsbe-
vis, hvis det gik galt. I februar 

1992 stiftedes selskabet, der 
nu kunne komme i gang med 
at realisere byggeplaner og 
så småt gå i gang med kur-
susvirksomhed, der dog kun 
skulle udfolde sig i week-ends- 
og ugekurser. I dag ville man 
kalde dette initiativ, af folk 
på og udenfor Helnæs, som 
en rigtig iværksætterhistorie, 
hvor en idé blev realiseret med 
entusiasme og opbakning. 

Håbets skole på Helnæs

Denne overskrift kunne læ-
ses i Lokalavisen den 12. maj 
1993. Som i mange lignende 
iværksætterhistorier er tan-
ken, håbet, entusiasmen, ild-
huen opbakningen ét, driften 
i den virkelige verden, noget 
andet. Idémageren er ofte ikke 
et driftsmenneske, dagligda-
gens kontorarbejde forstyrrer 
drømmen, og passede idéen 
nu lige nøjagtigt til de aktu-
elle markedsforhold? Som vi 
har set var højskolebranchen 
meget turbulent i den periode 
og en nichevirksomhed som 
denne bliver let kvalt, hvis den 
ikke har endog stor økonomisk 
og ledelsesmæssig styrke til at 
få sit særlige budskab igen-
nem.  Det viste sig, at den ikke 
havde. Og der måtte ske noget 
dramatisk.

krisestyring

Foråret 1994 ansattes nu-
værende forstander Kristian 

Kjær Nielsen, og pr. maj 1995 
havde man gennemført samt-
lige juridiske og økonomiske 
ændringer, der føjede en ny 
folkehøjskole til rækken af 
højskoler oprettet i dette år. 
Dvs. fra andelsselskab til en 
uafhængig, selvejende institu-
tion. Andelshavernes beviser 
var med ét intet værd. Men de 
havde sammen med en række 
andre mennesker med ildhu, 
entusiasme etc. lagt grunden 
til, at en højskole under de 
sædvanlige vilkår kunne op-
stå. Det er også ofte idéma-
gerens eller iværksætterens 
vilkår. Der er således intet 
usædvanligt i denne historie 
om en virksomheds etable-
ring. Det er dog oplagt, at i en 
sådan situation, er der kun ét 
skud i bøssen og det gælder 
om at ramme første gang. 14 
måneder på egen økonomi – 
på prøve – så at sige, førend 
højskolen kom i gang den 18. 
maj 1995. 

En ny niche

Den nye ledelse havde nu 
placeret sig i et marked, hvor 
skolen var en af mange mht. 
de basale vilkår. Økonomi, 
struktur, undervisningsplaner 
etc. Men hvad med beliggen-
heden og tilgængeligheden? 
Hvor attraktivt er det mon for 
unge højskoleelever at skulle 
befinde sig på landet, hvor 
dagens største attraktion er en 

tur i Dagli´Brugsen. Denne 
erkendelse betød, at den nye 
ledelse måtte definere sin mål-
gruppe anderledes. Finde et 
publikum, der passede til geo-
grafien. Det blev til højskolen 
for voksne. ”En højskole for 
voksne i alle aldre”, som man 
skriver. Dvs. fra 25 og op. 
Kristian Kjær fortæller, at han 
blev anset for galning, da han 
opfandt dette elevgrundlag for 
en højskole. 

Voksne i alle aldre

Kristian vidste, at det var nyt 
og at det var det rigtige på 
Helnæs, hvor man kunne til-
byde ro og fred og smukke 
omgivelser. Det er blevet godt 
modtaget af mange, som ofte 
har ”stået ved en korsvej i livet 
- ved et sporskifte”, som man 
ynder at sige. ”Dette betød 
så, at de ansatte lærere skulle 
gennem en personlig lærepro-
ces for at takle de ofte meget 
forskellige baggrunde, indstil-
linger og holdninger, eleverne 
kommer med. Det har været 
en stor fordel, at lærerstaben 
har en aldersspredning, der 
matcher elevernes” udtrykker 
Kristian, og der lægges ikke 
skjul på, at der skulle en kon-
sekvent proces til for at undgå, 
at typer, man helst ville undgå 
(misbrugere, psykisk syge o. 
lign.) kom på skolen. ”Vores 
lille skole betyder også, at ele-
verne kommer til at tage del 
i det praktiske arbejde i køk-
kenet. Det giver omgang med 
personalet på en ganske anden 
måde end på større steder, det 
sætter vi også pris på” siger 
Kristian. ”I dag er det hver 
gang spændende at modtage 
et nyt hold, at være sammen 
med dem i 4 måneder og over-
raskes positivt over, hvor godt 
det går”, fortæller Kristian 
Kjær. De yngre elever er oftest 
udlændinge, som kommer fra 
de europæiske østlande. Der 
har været udlændinge hvert år 
siden 1995. De kommer med 
støtte i danske puljer for hjælp 
til disse lande. Der er gerne 8 
elever ad gangen fra 12 til 28 
uger. De er samlet i skolens 
internationale klasse, men har 
også fag sammen med øvrige 

elever. Efter et år med den 
såkaldte ”kineserinvasion” 
sagde man dog stop for kine-
sere, idet de blev lokket hertil 
og betalte store summer til 
kriminelle mellemmænd for 
noget, de troede, var noget 
andet. 

Ekspansion

Byggerierne fra de første år 
med udbygning af værel-
sesfløjene og senere køb af 
omkringliggende småhuse 
bringer kapaciteten op på 39 
værelser i 2010. Som tiderne 
har udviklet sig, er der nem-
lig opstået et større behov for 
eneværelser. Desuden er der 
købt tjenestebolig i endnu et 
lille hus og endnu et hus er 
lejet som forstanderbolig. 4 
huse i midten af Helnæs by er 
nu indrettet til højskoleformål. 
Der er ikke mere plads på sko-
lens egen grund til at bygge 
ud. Borgerhusets kapacitet 
tæller også med. ”Det er en 
god idé at dele det med Hel-
næsboerne, så kommer de her 
og det giver også et fællesskab 
bl.a. om aktiviteter i gymna-
stiksalen” siger Kristian. Ta-
ger vi lærernes egne boligkøb 
i betragtning, har højskolen 
betydet, at ca. 15 ejendomme 
på Helnæs er beboet af folk 
med tilknytning til højskolen 
enten som lærere, medarbej-
dere eller som elever. Desuden 
har skolen fra 1853 fundet en 
anvendelse, som har betydet, 
at man ikke engang har fun-
det det umagen værd at pille 
det gamle skilt med ”Helnæs 
skole” ned. Det ville egentlig 
også have været forkert, idet 
ordet ”skole” stammer fra det 
græske ord schole, der betyder 
frihed, dvs. ”frihed fra prak-
tisk arbejde og mulighed for 
intellektuel udfoldelse”. 

Det modne lærerkorps

Kristian Kjær fremhæver læ-
rerkorpset som et godt team. 
De har været der så godt som 
siden skolen startede i 1995. 
Personalet består af i alt 11, 
hvoraf de 7 er lærere, 1 er ti-
melærer, om sommeren er der 
2 ekstra til de mange korte 
kurser. ”Kontinuiteten i lærer-

staben bevirker, at elever ofte 
kommer igen. Lærernes alder 
betyder også en del, idet de 
forstår eleverne og har nem-
mere ved hurtigt at skabe en 
god stemning på holdet” si-
ger Kristian. Med et glimt i 
øjet nævnes også, at høj alder 
og lang anciennitet belaster 
lønkontoen. Det skal også 
nævnes, at de fyldige kom-
mentarer i årsregnskabet 2008 
påpeger, at netop stabens sta-
bilitet er årsagen til at mange 
kommer igen og er dermed 
grundlag for de gode økono-
miske resultater. Kristian er 
dog også bevidst om vigtighe-
den af at have nye talenter for 
øje. Han ansætter derfor gerne 
friske og inspirerende yngre 
kræfter i vikarstillinger, når 
det er muligt, således der sker 
en fornyelse, der kan træde 
ind, når der bliver behov.

Økonomi

De to første år af driften gav 
ca. 400.000 kr. i underskud. 
Heraf 265.000 i 1994. Alle-
rede i 1995 var overskuddet 
ca. 500.000 kr., hvilket var 
usædvanligt meget. Siden er 
det gået således, at der år ef-
ter år med undtagelse af 2006, 
hvor der sneg sig et underskud 
ind på ca. 48.500 kr., er skabt 
et resultat på fra 34.000 kr. til 
mere end 350.000 kr./år.  En 
meget bevidst økonomisty-

ring, hvor der ikke ruttes med 
pengene, og investeres når 
mulighederne gives. F.eks. har 
et nyinstalleret pillefyr halve-
ret varmeudgiften. Der er pt. 
en årlig omsætning på mere 
end 7 mill. kr. Og siden 1995 
har der været et samlet over-
skud på 3 - 4 mill. kr., som er 
investeret i fast ejendom, samt 
afbetaling på gæld.

Effekterne

Den økonomiske og kulturelle 
vurdering af virksomheden 
”Højskolen på Helnæs” er, at 
den er en stor og ”forsigtigt” 
ledet virksomhed, hvor over-
skuddet sættes i ejendomme 
til yderligere ekspansion og 
som har en stor virkning på 
den øvrige lokale økonomiske 
og kulturelle udvikling. Bl.a. 
har det haft stor betydning at 
nogle elever falder så godt til 
på Helnæs, at de lejer sig ind 
eller køber huse og slår sig 
ned permanent.  Desuden skal 
nævnes den svært målelige 
effekt institutionen har på ak-
tivitetsniveauet på Helnæs.  I 
sandhed har vi en sværvægter 
på mange planer på dette lille 
sted, som slår igennem lokalt, 
nationalt og internationalt. En 
højskole som er groet ud af 
landskabet på Helnæs og som 
sender sine budskaber og sit 
ry langt ud over Europa. 

Højskolen er en økonomisk sværvægter

Højskolen på Helnæs, juli 2009  foto: gb

Fernisering. Forstander Kristian Kjær taler foto: gb

Keramikkunst på vej  foto: hba

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
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Helnæs Camping
– Fyns naturligste

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

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

En af vore ældste beboere på 
øen, Max rasmussen (86), 
kommer fra egnen omkring 
Aarhus til Helnæs under en 
transport, præget af krigen, 
for at være landbrugs-
medhjælper. Det kneb med 
dialekten og gården var ikke 
særlig moderne indrettet. 
Han har dog boet her siden 
og fortæller her historien 
til HP.

LAnDMAnDsLIV
af jakob Haahr 

Alle vi tilflyttere har noget 
til fælles. Vi er ikke vokset 
op på øen, og har derfor på 
et tidspunkt i livet mødt 
Helnæs for første gang. 
Dette møde med havet, med 
dæmningen, med stendiger-
ne og med det sære folk, er 
for mange af os meget spe-
cielt og sætter varige spor. 
Max̀  s rejse til Helnæs og 
første møde med Helnæs 
er en snart 67 år gammel 
historie, der i denne sam-
menhæng er absolut speciel 
og absolut værd at berette 
om.  Da Max i dette forår 
havde fanget de mange sild 
og Helnæsposten var på 
pletten, fortalte Max denne 
historie, mens vi ventede 
på, at sildene skulle ryges 
færdig i røgeovnen,. 

Med rutebil og tog

Max (f. 1923) fortæller, at 
han kommer fra Ugelbølle 
på Djursland, der ligger ca. 
25 kilometer øst for Århus. 
Det var herfra Max tid-

ligt om morgenen den 15. 
november under krigen, 
i 1942, tog rutebilen mod 
Århus for at begive sig mod 
Helnæs. I Århus stod han 
på toget, der skulle sydpå. 
Max fortæller, at toget var 
fyldt med tyskere, og at han 
vel nok var den eneste dan-
ske mand på toget. Toget 
sneglede sig af sted gen-
nem landskabet og gjorde 
mange stop undervejs mod 
Odense. Max var ikke klar 
over, hvorfor toget gjorde 
så mange stop, men da det 
var under krigen, speku-
lerede han på, om noget 
skulle være sprunget i luf-
ten.  På et tidspunkt holdt 
toget atter stille, og endnu 
engang blev Max bekym-
ret, men denne gang var det 
fordi, lokomotivet var løbet 
tør for vand, og der skulle 
vand på. 

Advaret mod at tage til 
Helnæs

Endelig nåede Max til 
Odense, og der mødte han 

2 mænd, der spurgte ham, 
hvor han skulle hen. Max 
svarede, at han på vej til 
Helnæs, hvor han skulle 
være karl på en gård. Max 
beretter, at de to mænd sag-
de til ham: ”Nej, vend om 
tag ikke der ud.”  Hvorfor 
ikke, ville Max vide, og de 
to forklarede: ”Først skal du 
igennem en stor mørk skov, 
så skal du gå over en tange, 
og der er ikke altid tørt, og 
hvis du endelig kommer le-
vende over tangen til landet 
bag tangen, så blæser det og 
fyger med sand om ørerne”. 
Max ville ikke vende om. 
Han synes tværtimod det 
lød spændende, og han fort-
satte med toget mod Ebbe-
rup, hvor han først ankom 
kl. 22 om aftenen. Der stod 
han på perronen med kuf-
fert og andet habengut. Han 
anede ikke, hvor langt der 
var til Helnæs, men fik så 
at vide, at der var 14 kilo-
meter at gå. Det var for sent 
at foretage denne vandring, 
så i stedet drog Max til 
kroen, hvor han fik et godt 
værelse med morgenmad.  
Den efterfølgende morgen 
fik Max at vide, at rutebi-
len til Helnæs først gik ved 

middagstid.  Imidlertid var 
Max heldig for posten skul-
le til Helnæs, og han kunne 
køre med.  Og sådan kunne 
Max køre med posten gen-
nem skoven, over tangen og 
ud til Helnæs. Posten boede 
dengang hvor Dan (overfor 
brugsen) bor i dag.  Her 
blev Max sat af, hvorefter 
han på gåben d. 16. novem-
ber 1942 før middag kunne 
ankomme til Bøgeskovsvej, 
hvor han skulle begynde sit 
nye liv.

karl hos Marie Boe 

Da Max kom til Helnæs, 
skulle han være karl hos 
Marie Boe på Bøgeskovs-
vej (tidl. Alfred og Grethe 
Skøtt ś gård). Til gården 
hørte der dengang 25 tdr. 
land jord inklusiv “mae” og 
skov. Marie Boe var den-
gang ca. 80 år gammel og 
Max fik ansvar for at drive 
en gård, der efter datidens 
forhold ikke var moder-
niseret.  Hendes heste var 
så gamle at de for længst 
burde være gået på pension 
og alle redskaber var slidt 
ned.  Max var alligevel glad 
for at være hos Marie Boe.  
Marie Boe forestod selv 

malkningen, resten skulle 
Max selv stå for og kunne 
han tjene et overskud hjem 
på gården fik han en stor 
del af afkastet. 

Dialekten var svær

Max fortæller, at da han 
kom til Helnæs, var det van-
skeligt at forstå de gamle og 
deres helnæsdialekt.  Marie 
Boe var slet ikke nem at for-
stå. Noget af det første Max 
fik at vide af Marie Boe var, 
at han skulle ”tag hjulbøren 
og hente butfæller ”. Max 
anede ikke hvad butfæller 
var, men kunne regne ud at 
hjulbør måtte betyde tril-
lebør. Max fortæller, at han 
parkerede trillebøren ved 
roerne, imens han overve-
jede hvad butfæller kunne 
betyde. Så kom Marie Boe 
og sagde: ”Jeg troede ikke, 
det var en blind karl jeg 
havde fået i fæste”. Til ikke 
indfødte Helnæsfolk, kan 
det berettes at butfæller be-
tyder roer. En anden gang 
fik Max at vide, at han skul-
le gå op i ”slyen og slå foret 
ned” til Marie Boe. Men 
Max viste ikke hvad ”slyen” 
var og ”foer” forbandt han 
med kraftfoder, idet det var 
det udtryk man brugte om 
det i Jylland.  Imidlertid er 
slyen betegnelse for de træ-
stænger, der bliver lagt over 
vognporten, og hvor så hal-
men bliver lagt.  Og ”foert” 
er betegnelse for den halm, 
som dyrene fik og som lå på 
slyestængerne.

korn, kværn og Helnæs 
Mølle

Max fortæller, at da han 
kom til Helnæs, havde man 
de fleste steder fået moder-
ne kværn og tærskeværk.  
Men hos Marie Boe var tær-
skeværket på gården dårligt 
og der var ingen kværn, så 

han fik malet korn oppe på 
møllen, hvor Jørgen Chri-
stensens far, Hans Jørgen 
Møller, malede korn. Max 
fortæller, at han en gang 
om ugen drog op til møllen, 
hvor han fik malet 6 sække 
korn. Marie Boe var i 1943 
den sidste, der fik malet 
korn på møllen, og måske 
derfor var Hans Jørgen 
Møller ikke altid lige pligt-
opfyldende. Max fortæller, 
at han flere gange på den 
tid kom op til møllen, uden 
der var blevet malet noget 
korn. Derfor var han flere 
gange nødt til at gå over til 
naboen Nils Peter Hansen, 
der boede på Bavnehøj-
gaard for at låne grisefoder. 
Engang Max kom hjem fra 
møllen uden korn og der 
derfor ikke var grut til gri-
sene blev Marie Boe sur og 
skældte ud. Men Max ville 
ikke have skæld ud, det var 
jo ikke hans fejl.  ”Hvad 
skal jeg da gøre” spurgte 
Marie Boe. ”Du skal lægge 
kraft ind og få sat en kværn 
op”, sagde Max.  Marie Boe 
gav tilsagn og Max satte ar-
bejdet i gang.  Elektrikeren 
blev tilkaldt og lagde kraft 
ind og ”Smed Bo” (Hans 
Jakob Boe) stillede kvær-
nen op. Oppe på møllen 
stod der 12 umalede sække, 
og dem tog Max op og hen-
tede, og disse 12 sække var 
de sidste sække korn, der 
ikke blev malet på Helnæs 
Mølle.   

Max’s møde med 
Helnæs 

Max tænder røgeovnen  foto: jh

Den unge Max Rasmussen

Go’ fest – Go’ 
musik

søren Navntoft
Tlf. 6477 1612
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Livet føles 
let herude 

Her kan man trække vejret. 
nana Agger har åbnet galleri 
i Gammelgård og bosat sig 
på Helnæs. Vi går tæt på den 
alsidige kunstner, som har et 
godt forhåndskendskab til at 
opholde sig her.

kunsTnErLIV
af gerner Bauer 

Når Nana Agger har oplevet 
intense øjeblikke, føler hun 
sig forført og lykkelig. Sådan 
kan man læse på nettet og det 
var derfor med en vis spæn-
ding HP’s udsendte mødte op 
på Gammelgård. Vi møder en 
koncentreret og ivrigt arbej-
dende kunstner siddende på 
gulvet. Arbejdende på et stort 
maleri – lykkelig og forført 
af en tordenvejrsoplevelse på 
det nordlige Djursland. I den 
hyggelige stue på Gammel-
gård kommer kaffen frem og 
vi tager hul på en samtale, der 
både bliver intens, men også 
kunstnerisk forførende.

Tilknytningen til Helnæs

Nana Agger er en alsidig 
kunstner, der arbejder i man-
ge forskellige materialer. Hun 
spænder over flere kunst-
neriske discipliner, så som 
oliemaleri, grafik, skulptur 
og illustration af bøger – har 
endog selv skrevet en børne-
bog. Nana er uddannet som 
håndværks- og billedvæver 
hos Jette Nevers og Margrethe 
Agger men måtte lægge væv-
ningen på hylden på grund af 
rygproblemer efter 25 år med 
vævning. ”Omkring årtusin-
deskiftet synes jeg, at jeg ville 
have mere kendskab til og 
mere frihed overfor brugen af 
materialer og meldte mig til et 

længere kursus på Højskolen 
for voksne på Helnæs bl.a. for 
at lære metoder og brug af 
Alexander Thieme. Jeg har i 
alt været på Helnæs Højskole 
6 gange og lærer noget nyt 
hver gang. Samværet med de 
øvrige elever og lærerne giver 
nye tanker og nye vinkler i 
mit arbejde. Og da jeg fik mu-
ligheden for at leje såvel gal-
leri og bolig på Gammelgård, 
slog jeg til. Og hvor er her 
godt at være. Naturen, lyset 
og menneskene omkring mig. 
Livet føles let herude. Man 
kan trække vejret og føle sig 
tryg” fortæller Nana Agger 
begejstret

Højskolens betydning

Som nævnt var det ønsket 
om, at få et dybere kendskab 
til brugen af kunstneriske 
udtryksformer og materia-
ler, der trak Nana til Helnæs 
Højskole. ” Jeg opdagede, at 
jeg som noget ekstra fik en 
almen indsigt i psykologi og 
filosofi. At jeg faktisk kom 
på skolebænken igen og det 
er jeg meget taknemmelig 
for. Anders Lyng, Christian 
Falk og Sasha har været rig-
tig gode til at sætte sig ind i 
den enkelte deltagers verden 
og som kunstner og menne-
ske har det givet mig en ny 

indsigt i de mange områder, 
der driver os som mennesker. 
Sidste gang var det fotoshop-
arbejdet, der optog mig og 
her var det Helle Blume, der 
guidede mig indenfor dette 
meget spændende nye kunst-
neriske område” 

ud af kunstnerfamilie

Det lå i kortene, at Nana 
skulle være kunstner. Agger-
familien er en kendt og stor 
kunstnerfamilie. Hendes far-
far og far er kendte malere og 
hendes mor stoftrykker. Onk-
ler og tanter, fætre og kusiner 
– alle er gået kunstnervejen 
men det var lige før, at Nana 
ikke var gået den vej. Hun 
ville nemlig være damefrisør, 
men bestemte sig alligevel for 
at ”gå kunstnervejen” ved et 
familiebesøg hos Margrethe 
Agger. Hun blev håndværks-
væveren Jette Nevers første 
elev i Hasmark på det nordlige 
Fyn og i perioden 1973-77 var 
hun elev på Kolding Kunst-
håndværkerskole. Grafikken 
har hun lært af sin far Ib Ag-
ger og det var først i 1996 hun 
blev maler. ”Jeg pakkede det 
hele sammen og tænkte kan 
jeg male med oliefarver på 
lærred? Jeg købte nye materi-
aler og fik dejlige anmeldelser 
fra start. Jeg vil gerne fortælle 

historier og bruger det jeg ser, 
som mine motiver” fortæller 
Nana og fortsætter ” Det der 
driver mig kan være en stem-
ning f.eks. min nylig oplevede 
naturoplevelse på Djursland. 
Men også materialet eller fug-
le og sten sætter mig i gang og 
når jeg først er i gang, ved jeg 
ikke altid hvor det fører hen. 
Jeg maler nok naturalistisk 
og lader fantasien tage over. 
For nogen tid siden kunne jeg 
ikke få min farfars citrongule 
køkken ud af mit hoved og det 
førte en serie på ni malerier 
med sig.”
Nana Agger udstiller ofte 
sammen med sine familie-
medlemmer som regel under 
navnet ” 7 x Agger” og ellers 
på andre gallerier og i kunst-
foreninger. Hun blev kåret 
som årets kunstner i 2004 i 
Svendborg, hvor hun boede 
den gang.

Lykkelig og arbejdsom

Med udgangspunkt fra Hel-
næs er Nana i dag aktiv i sit 
nye atelier på Hollufgård ved 
Odense, hvor hun har fået 
atelier sammen med andre 
kunstnere. Det giver hende 
en professionel sparring og 
ny inspiration som kunstner. 
Hun er også med i bestyrelsen 
for Fyns Grafiske Værksted i 
Odense og føler sig lidt privi-
legeret i sit liv.” Jeg kan sælge 
det meste af det jeg laver og 
har fundet en god rytme i mit 
liv. Jeg har stor glæde af mit 
arbejde og jeg har altid været 
god til at skabe mig et net-
værk omkring mig. Det stam-
mer nok fra mine familieerfa-
ringer, hvor vi altid har søgt 
fællesskabet, også boligmæs-
sigt” slutter Nana Agger.
Vor samtale slutter i galleriet 
i det stemningsfulde gård-
miljø på Gammelgård. Her 
er malerier, grafik, skulpturer 
og dukkehuse, som Nana har 
møbleret med selvskabte møb-
ler. Et rigtigt slaraffenland for 
nydere af god kunst. Vi tager 
afsked med en ny Helnæsbo-
er, som til stadighed lader sig 
forføre og inspirere til at lave 
ny alsidig kunst.

Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

Kunstneren arbejder i atelieret  foto: gb

Igen i år har Helle, Kristian 
og Jakob arrangeret spæn-
dende aktivitetsdage for børn 
og unge på Helnæs i forårs-
månederne. En dag om ugen 
kunne børn mødes sammen 
med en voksen og foretage 
forskellige lege. Ca. 10 – 15 
deltog pr. gang. En dag skul-
le vi på eventyrløb. En an-
den dag fangede vi rejer ved 
Lillestranden. Vi spillede 
rundbold. Vi lavede mange 
forskellige ting. En af de 
bedste dage var, da vi skulle 
klatre i træer. Alle kæmpede 
om, hvem der kunne komme 
højest op, men helt til tops 
kunne kun de færreste. Det 
var altså også højt. Sæsonen 
sluttede med, at vi sejlede i 
kajak langs med kysten og 
så gik vi i land og bagte sno-
brød over bål.
 Emma

Redaktionen vil rose de 
voksne for et godt initiativ.

Redaktion: Anne Hansen

Højt til tops foto: emma

Helnæs Tarteletselskab har 
gennem et af sine trofaste 
medlemmer kontakt til Jytte 
Abildstrøm, som synes, tar-
teletfesten netop er den type 
’skæve’ arrangementer, hun 
meget gerne vil være med 
til at gøre endnu festligere. 
Hun fejrede i marts i år sin 
75 års fødselsdag og næste 
år er det 40 år siden, hun 
overtog Riddersalen, teate-
ret på Frederiksberg, som 
hun har gjort til et spillested 
for bl.a. det mest vanvittigt 

morsomme skuespil, man 
kan opleve. Det er aftalt med 
Jytte Abildstrøm, at hun 
kommer til tarteletfest den 
9. april 2010. Inden da vil 
Helnæs Tarteletselskab ar-
rangere teatertur med bus til 
Riddersalen den 13. februar 
2010, hvor vi skal se Skær-
mydsler af Gustav Wied med 
Jytte Abildstrøm og Daimi 
Gentle som tante et og tante 
to. (Se billedet). Se mere om 
dette senere. 
 pd

Tante 1 og tante 2 i Skærmydsler  foto: Susanne Mertz

Tarteletfest 2010 og teatertur planlagt
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Gamle dannebrogsdøre m. 
karm billigt til salg. 
Niels Ellebæk.
Henv. På 64 77 13 07 / 40 38 
30 45.
 
Senge til salg
500 kr./ stk.: 1 boxmadras 
med ben 1.40 x 2.00
1 seng med trægavle og 3 år 
gammel springmadras: 
1.20 x 2.00 
1 seng m springmadras 
80x1.90 – mørk egetræ 
Ellebæk, 64 77 13 07

Kender du en som kan 
bruge mig?
Jeg søger arbejde indenfor 
salg eller oversættelsesar-
bejde. Jeg har 12 års erfaring 
med opsøgende salg til dan-
ske og udenlandske kunder 
både internt som eksternt. 
Kan skrive og tale tysk, en-
gelsk og hollandsk flydende. 
Jeg har arbejdet som over-
sætter til og fra tysk i 20 år 
og har en god referenceliste. 
Henvendelse til Susan Ascot 
på tlf. 30 30 55 05

T-shirts med logo

Vi har nu fået fremstillet 
eget logo, se modelbillede!
Trøjer med logo kan bestil-
les hos Dan tlf. 64 77 15 01
Helnæs Befolkningsforening

Gudstjenester
9. august kl. 11.00
16. august ingen
23. august kl. 11.00
30. august kl. 9.30

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

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

Menighedsråds udflugt 
lørdag den 12. september.
Turen går i år til Langeland, 
hvor vi skal se ”Det gamle 
apotek”, vandre en tur i den 
gamle smukke by Rudkø-
bing og videre til Tranekær 
samt andre spændende ste-
der på øen. Pris 150 kr. pr. 
person. Opsamling ved den 
Gl. brugs kl. 8.00, hvorefter 
der køres byen rundt, hvor vi 
samler folk op. Tilmelding 
til Helle Blume Andresen på 
tlf. 23 70 27 09 eller på mail 
helleblume@mail.dk

Flugtskydning
Helnæs Jagtforening af-
holder flugtskydning alle 
torsdage i august, første 
gang bliver på stranden bag 
Østergaard. Vi starter kl. 
18.00. Alle er velkomne. 
Med venlig hilsen Helnæs 
Jagtforening.

Menighedsrådsmøde
Der afholdes møde i menig-
hedsrådet onsdag den 19. 
august kl. 19.30 i Borgerhu-
set.

Galleri Nana Agger
Det nye galleri på Gam-
melgård på Stævnevej 15 er 
åbent i weekenderne 1. og 2. 
august, 15. og 16. august og 
22. og 23. august alle dage 
mellem 10 og 17. Er flaget 
ude, så kig ind.

Beboerforeningens 
sommerfest
Traditionen tro afholdes der 
sommerfest på sportsplad-
sen søndag den 16. august. 
Nærmere detaljer vil fremgå 
af den senere uddelte infor-
mation.

Befolkningsforeningen
I forbindelse med Helnæs 
Beboerforenings sommer-
fest 16.august, afholder Hel-
næs Befolkningsforening et 
mindre retrofodboldstævne! 
Kom og se hvem der har væ-
ret de bedste fodboldspillere 
gennem de sidste 40 år, eller 
kom bare for at få en utrolig 
hyggelig familiedag!

Giv naturen en hånd på 
Helnæs Made
Søndag den 23. august mel-
lem kl. 10.00 til ca. kl. 16.00 
inviterer Skov – og Natur-
styrelsen, Fyn til leslåning 
og nedskæring af buske på 
Birkestykket på Maden Vi 
starter og slutter på P-plad-
sen ved vejen Overdrevet 
på Maden. Der er save og 
leer til rådighed men du er 
naturligvis velkommen til 
at tage dine egne redskaber 
med. Arbejdshandsker og 
gummistøvler anbefales. 
Kl. 12.00 er der en bid brød 
og en vand til deltagerne. 
Tilmelding nødvendig til 
Jesper Vagn Christensen se-
nest den 21. august på mail 
jvc@sns.dk eller på tlf. 63 
60 10 44

Højskolekursus
Højskolen på Helnæs afhol-
der kurset ’Menneske og 
tro’ i dagene 24. – 30. august 
med et program tilrettelagt 
af højskoleforstander Kri-
stian Kjær og sognepræst 
Anders Lundbeck Rasmus-
sen. Der er mulighed for at 
deltage i hele kurset som 
dagkursist for kr. 1500, en-
keltforedrag gratis, dog med 
frokost/middag 100 kr. Ring 
og hør nærmere på tlf. 64 77 
19 93. 

Helnæs Kro
Lørdag den 8. august kl. 
18.00 er der New Orleans 
buffet og jazz musik. Bord-
bestilling nødvendig.

Ørreddage på Helnæs
Der afholdes fiskekonkurren-
ce fra fredag den 4. september 
kl. 18 til søndag den 6. sep-
tember kl. 13.00. Indvejning 
og præmieoverrækkelse kl. 
13 – 14. Der vil også blive ud-
delt en børnepræmie. Lørdag 
aften tændes grillen kl. 18. 
Tilmelding med regler ved 
henvendelse i receptionen på 
Helnæs Camping.

Helnæs Kultur- og Musik 
forening
Lørdag den 8. august kl. 
20.00 er Duo Modus på sce-
nen i Helnæs Gl. Præstega-
ard. Duo Modus giver kon-
cert med klassisk accordeon 
og violin med musik af bl.a. 
Dvorak, Brahms, Debussy. 
Dørene åbnes kl. 19.15. Pris 
kr. 150. For medlemmer kr. 
100. Billetbestilling hos Jør-
gen Larsen på tlf. 64 77 13 13 
eller Poul Dreisler på 24 82 
25 30. 
Lørdag den 15. august kl. 
20.00, er det kvartetten Clar-
chi der med kammermusik 
for klarinet og strygere, der er 
på plakaten i Helnæs Gl. Præ-
stegaard. Med musik af Crus-
sell, Mozart, Emil Hartmann 
og af nordmanden Edvard 
Fliflet Bræin. Dørene åbnes 
kl. 19.15 Pris og billetbestil-
ling som ovenfor.
Lørdag den 29. august kl. 
20.00 er sæsonens sidste 
koncert. Den fynske Opera 
kommer med et program 
bestående af opera, operette 
og musicals. Vi vil høre tre 
af operaens sangere Kiki 
Brandt, Kristine Eiler Ernst, 
Jan Lund med operachef Jes-
per Buhl i spidsen og Hanne 
Bramsen som akkompagna-
tør. Pris og billetbestilling 
som ovenfor.
Læs mere om de tre koncerter 
på www.helnaeskultur.dk

Campingpladsens 
50 års jubilæum
Lørdag den 22. august fejrer 
campingpladsen sit 50 års 
jubilæum med en række af 
aktiviteter. Om eftermid-
dagen vil ’Cirkus Fyr og 
Flamme’ underholde med 
en speciel gøglerforestilling 
efterfulgt af en workshop, 
hvor børnene kan lære cir-
kuskunster. Der vil også 
være børnedisco om efter-
middagen. Kl. 18.00 – 20.00 
er der hygge med spisning 
(spidstegt gris). Pris kr. 100. 
Der kan købes fadøl og vin 
i baren. Kl. 20.00 er der mu-
sik og fest i teltet, hvor alle 
er velkomne med fri adgang 
men ”vi vil da gerne sælge 
noget fadøl” siger Eigil Kri-
stensen. Der er også planer 
om en minigolfturnering i 
løbet af dagen.

 

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 PErsOnLIGERubrikker 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.

sønderby 
smede- og VVs

v/karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

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

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

Boks i frysehuset til leje 
160 liters fryseboks udlejes 
til kr. 250,- i leje pr. halvår. 
Kontakt Annelise Larsen på 
64 77 15 95

Ledig boks i frysehuset
Kan overtages.
Henvendelse Anders Lyng
Tlf. 64 77 18 04

Skov på Helnæs købes
Henvendelse til Regner 
Madsen
Tlf. 20 76 71 86 eller
64 77 12 68

Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret 
fra fryser
Lammespegepølser sælges 
hele og halve 
Lammeskind - på bestilling 
tlf. 64 77 16 68 / 27 20 16 68
Marianne og Jørgen Therp

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5 x 12 m. 
Stort nok til 60 -70 personer. 
Pris 500,00 for en weekend. 
tlf. 64 77 14 10
Henning Storm 

80 år
Annie Lundhøj, Bøgeskovs-
vej 4, fylder 80 år den 21. 
august. Fødselsdagsportræt 
i næste nummer af Helnæs-
Posten.

Bryllup
Lørdag den 15. august kl. 
13.30 vies i Helnæs Kirke 
Lene Runge og Andreas 
Schnalcke, Lindhovedvej 4.

Barnedåb
Søndag den 26. juli blev 
Christian og Trine Stensdal’s 
datter døbt i Helnæs Kirke. 
Barnet fik navnet Alberte 
Gissel Stensdal. Christian er 
søn af Hanne og Niels, Hel-
næs Byvej 47.

 foto: hba

Under rubrikken PERSON-
LIGE optager HelnæsPosten 
meddelelser om kommende 
fødselsdage, jubilæer, bryl-
lupper, og lignende familiebe-
givenheder. Desuden bringer 
vi taksigelser og nekrologer. 
Alle gerne med foto.

 foto: D R-J

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside

www.tobaksgaarden.dk

Se månedens program på 
tobaksgaarden.dk
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Vi er gode til at sælge 
boliger – men vi har også
Danmarks største boligavis 

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

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

Den 3. juli var det atter tid 
til at mødes på Maden, ved 
pumpehuset, for at markere 
Madens omskiftelige til-
stand, fra havbund før 1786 
og siden frugtbar eng og fæl-
lesarealer til kvægdrift og til 
i dag, hvor man er ved at tage 
det sidste skridt til at Skov- 
og Naturstyrelsen kan gøre 
hele det 300 ha store areal til 
et ”kontrolleret naturområ-
de”. (Se artiklen herom i HP 
nr. 7 2009). Dagen var for-
mentlig den varmeste i som-
mer. Brændende varm. Isen i 
karrene med øl og vand til de 
mange, der mødte op, smel-
tede hurtigt. De glødende kul 
på jorden til de grillede pølser 
så faretruende ud til at sætte 
det hele i brand. Men Thomas 
og Mogens, fra bestyrelsen af 
I/S Maden, havde styr på det. 
”Hovedaktionæren” skovri-

der Søren K. Strandgaard, 
Skov – og Naturstyrelsen 
(SNS) omtalte i sin tale, som 
der er tradition for, han hol-
der, de nye planer og blev her-
under bl.a. mødt med tilråb 
om vandskader, forårsaget 
af hævning af vandstanden 
på Maden. På forespørgsel af 
HP har Strandgaard svaret, 
at først på det tidspunkt SNS 
ved, hvilken type projekt, 
man vil realisere og har un-
dersøgt hvilke konsekvenser 
projektet vil få for veje, huse 

og anlæg, vil man kontakte 
enhver, som man forventer, 
vil blive berørt af projektet. 
Festens højdepunkt er starten 
af den gamle Bukh – diesel 
motor i pumpehuset. I år blev 
det en kort fornøjelse, idet der 
ved starten blev råbt højt, for-
di et mejsepar havde bygget 
rede og havde seks forslugne 
unger i reden, som højlydt 
gjorde opmærksom på, at de 
gerne ville have ro. Det fik 
de. Se billede fra Pumpefe-
sten 2009. pd

Seks næb skriger om ro og fred  foto. Dan R-J

Pumpefesten 
på Madenom at holde hund  

– med sprogøre 

En nordjysk jæger mang-
lede en god og lydig 
jagthund. Efter grundig 
afsøgning af markedet, 
købes en på en kennel i 
nærheden af Fåborg. Ef-
ter otte dage ringer jyden 
til Fåborg og siger: ”Do, A 
ment du sa’ at di hun’ var 
afrette, men nå A rå’wer 
dæk, står den bå’r å glor”.  
”Jamen” svarer fynboen ” 
du ska da’tte råv dæk, du 
ska da råv fla u’”.


