
sen sam menskriver til foråret 
gruppernes arbejde til en na-
tionalparkplan, som danner 
grundlag for beslutningen: 
Ja eller nej. Først spørges alle 
borgerne i de fem kommuner 
i en otte uger lang offentlig 
høring, og – sidst i 2010 tager 
de fem kommunalbestyrelser 
stilling.
HelnæsPosten vil gerne for-
midle debatten, se leder, ind-
læg side 3, 4 og annoncen 
side 13.

og erhvervslivet i lokalområ-
det. Men hvordan, vil være 
forskelligt fra nationalpark 
til nationalpark, og hver 
gruppe skal give nogle bud 
på tiltag, som kan igangsæt-
tes inden for gruppens om-
råde. Derudover kan enhver 
engageret borger samle en 
lokal arbejdsgruppe.  Nogle 
grupper vil formentlig tage 
afsæt i et mindre lokalområ-
de - hvad kan f.eks. Helnæs 
bidrage med? Styregruppen 
for nationalparkundersøgel-

om det vil være en god ide 
at etablere en nationalpark i 
og omkring Øhavet. Under-
søgelsen er i fuld gang. Efter 
et forår med bred informa-
tion og debat går den nu ind 
i sin helt afgørende fase. Det 
er nu, borgerne kan gå ind 
i fire åbne arbejdsgrupper, 
som skal forme indholdet 
i en eventuel nationalpark. 
Loven om nationalparker si-
ger, at en nationalpark skal 
bevare og styrke både natu-
ren, kulturarven, friluftslivet 

Kommunen indbyder 
til borgermøde  
om nationalparken

NatioNalparK
Af red. 

Assens Kommune inviterer 
til informations- og debat-
møde i Assens om ’National-
park Det Sydfynske Øhav’ 
onsdag 16. september. Kom-
munen har sammen med de 
fire sydfynske kommuner 
iværksat en undersøgelse af, 
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redaktionelle udfordringer

Det er ikke alene de store bladhuse, der mødes med store 
udfordringer i det daglige. HelnæsPosten har også sine. Det 
har været spændende at skulle kreere dette nummer, idet re-
daktionen i løbet af den seneste tid har været meget opta-
get af, om der nu også er økonomi til at fortsætte bladet og 
haft overvejelser om, hvordan det evt. ville være at skulle 
undvære det. Enkelte ville måske være fornøjede, mange 
flere ulykkelige, hvis det lille blad ikke kom prompte den 
første torsdag i måneden med bud eller fredag med posten. 
”Vi sidder på lur, når posten kommer og prøver hver især på 
at komme først til brevsprækken, når han er der” fortalte et 
ældre ægtepar i sommer. De bor langt fra Helnæs, men har 
begge haft deres familie og fortid på øen. Det viser sig, at 
der så dukker begivenheder op, kommunen har et budskab, 
menighedsrådet finder det værd at støtte, redaktørernes fli-
seslid giver også lidt gevinst. Flere kommer med gode idéer. 
Det er således ikke nu, vi lukker, men vi vil orientere om 
situationen, når det brænder på. Derfor vil det alligevel være 
flot, hvis der skulle komme en enkelt eller to med en aftale. 
Vi skal gerne overtage kontakten og det grove arbejde. 

Denne udfordring er vigtig, men må ikke dominere. Den an-
den udfordring i dette nummer er det redaktionelle arbejde 
med at docere bladets mangfoldighed, vi normalt breder ud 
over siderne. Det har vi sjældent de store problemer med, 
men denne gang er det væltet ind med stof udefra, så det 
både har været en fornøjelse, og også en udfordring. Hvor-
dan skulle vi forholde os til de mange sider, der blot skulle 
arrangeres og skaffes plads til? Skulle vi gøre som i de store 
aviser skrive ”fork. af red.” eller skulle vi tage det hele med 
uden begrænsning. Vi har selv skyld i nogle af siderne, idet 
vi har den holdning, at en part, der bliver udfordret, skal have 
mulighed for at svare. Det har vist sig, at diskussionen om 
vores natur på Maden og vores fremtidige udvikling i eller 
udenfor den såkaldte Nationalpark rejser en lang række me-
get interessante synspunkter. At få dem kommunikeret ud er 
væsentligt. Vigtigt er det også, at få faktuelle forhold belyst, 
så diskussioner ikke blot bliver slag i luften. Artiklen om 
glæde, filosofi og natur behandler samme emnekreds ud fra 
en ganske anden synsvinkel end den vante. Hvis nogen kan 
huske det, skrev vi i det første nummer af HelnæsPosten, i 
lederen, om det grundlag bladet skulle hvile på. Det er for 
omfattende at gentage her, men vi indledte med dette ”Vi 
ønsker, at HelnæsPosten skal sætte de spørgsmål til debat, 
som er vigtige og som interesserer folk på Helnæs…”. Og 
nu er det ikke kun Maden eller Nationalparken, der optager 
folk, men sådanne emner og andre, er det HP ś mulighed og 
ønske at formidle, så der også er mulighed for at diskutere på 
et oplyst grundlag.  

Vi er dermed tilbage ved dette med at skulle bestå eller ikke. 
Er der noget bedre for en redaktør, at vide, at i en gruppe 
læsere sidder der nogle og venter på posten, for at få bladet 
og i en anden gruppe er nogle travlt optaget af at skrive, hvad 
de har på hjerte. Selvfølgelig er der også blevet plads til alt 
det andet, vi selv producerer. Sådan skal det være. Derfor er 
snakken om at lukke det mest forkerte emne lige nu.

Vi Har MoDtaGEt

Det kristne 
menneskesyn

I en novelle fra 1964 for-
tæller den russiske forfat-
ter Alexander Solsjenitsyn 
om landskabet i det centrale 
Rusland. Det russiske land-
skab har en beroligende indflydelse, siger han, og det skyldes 
de mange kirker som ligger på skråninger og bakker og nede 
ved floden. De knejser over alt det lave med deres slanke og 
elegante klokketårne. De hæver sig op imod himlen, og man 
er aldrig alene for henover skove og horisonter kan man altid 
se spidsen af et kirketårn. Så tæt ligger kirkerne i landskabet, 
at man altid kan se fra den ene kirke hen til den næste. Men 
går man tættere på og ind i de russiske landsbyer, så ser man 
at kirkerne ikke er der mere. Korsene er væltet. Ukrudtet 
vokser op. Tagene falder sammen. De er fyldt med olietøn-
der med olie til traktorerne, eller bruges som mødesteder, 
hvor man diskuterer hvordan produktionen kan øges. Under 
kommunismen er kirkerne faldet sammen, og bliver brugt 
til andre formål. »Men der var engang«, siger Solsjenitsyn, 
»da lød aftenringningen, svævede ud over landsbyerne, mar-
kerne, skovene. Den mindede menneskene om, at de skulle 
slippe deres små jordiske bekymringer og for en stund vende 
tankerne mod evigheden. Denne klang (…) hævede men-
neskene op og hindrede dem i at synke ned på alle fire.« ( 
Novellen »langs Oka-floden« frit gengivet efter Poul E. An-
dersen. »Opgør med kulturradikalismen.«)

I dag 20 år efter murens fald er kirkerne i Rusland genopbyg-
get. 70 års kommunisme formåede ikke at udrydde kristen-
dommen i det russiske folk, selvom systemet brugte alle til 
rådighed stående midler. Lige fra en stærk statsstyret antire-
ligiøs pædagogik til terror og forfølgelser. Med få velvalgte 
ord, gøres der i novellen op med det kommunismens men-
neskesyn, der kun har blik for det materielle, og som kun har 
efterladt sig, ruiner, ukrudt og skrot. Og det forkyndes, at det 
er kristendommen, der forhindrer mennesket i at synke ned 
på alle fire. Mennesket er mere end et dyr. Det er ikke bare 
sat i verden for at være bestemt af sin natur og instinkter eller 
for at videreføre sine gener. Men for at være bestemt af noget, 
som hæver det op over dets natur. Mennesket er skabt i Guds 
billede. Det er en skabning, der kan overvinde det instinktive 
og forme sin tilværelse på forskellige måder. I modsætning 
til dyrene kan et menneske skelne mellem godt og ondt, og 
skabe nyt. Leve sit liv på en ny måde. Det har samvittighed 
og frihed. Og det er menneskets adelsmærke.

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

Skal Helnæs med i National-
parken Det sydfynske Øhav?
Byrådet besluttede i 2008, at 
en del af Assens kommune, 
herunder Helnæs, skulle med 
i undersøgelserne om etable-
ring af en nationalpark i det 
sydfynske område. Den 11. 
oktober 2008 afholdt kom-
munen og Naturturisme A/S 
et informationsmøde i Hel-
næs Forsamlingshus, hvor 
man næppe kan sige, at der 
var lokal opbakning til pro-
jektet. Bred lokal opbakning 
er ifølge alle officielle papi-
rer og det udvalg, der lagde 
grunden til loven om natio-
nalparker, en forudsætning 
for inddragelsen af et om-
råde i en planlagt national-
park. Som konkret eksempel 
kan henvises til at halvøen 
Helgenæs ikke er med i Na-
tionalparken Mols Bjerge. 
På grund af lokal modstand 
besluttede den daværende 
miljøminister Hans Chr. 
Schmidt helt fra starten, at 
Helgenæs ikke skulle med, 
når lokalbefolkningen ikke 
ønskede det. Den 16. sep-
tember kl. 19 afholder kom-
munen igen et borgermøde 
om nationalparken på Vest-
fyns Handelskole i Assens. 
Mødet indleder anden fase 
frem mod de involverede 
kommuners beslutning om 
at sende en ansøgning om 
oprettelsen af en national-
park til miljøministeren. Be-
boerforeningen har – uden 
at få et klart svar – spurgt 
borgmester Finn Brunse, 
hvad kommunen kræver af 
tilkendegivelser som doku-
mentation for bred lokal op-
bakning eller modstand på 

Helnæs. En hurtig afklaring 
om Helnæs deltagelse i na-
tionalparken eller ej er vigtig 
for en samling om det videre 
arbejde med landsbyplanen 
for Helnæs, hvor kommunen 
er den vigtigste partner i den 
kommende udvikling. Be-
boerforeningens bestyrelse 
har derfor besluttet at etab-
lere en lokal arbejdsgruppe 
med officiel status i forhold 
til anden fase af arbejdet 
med en mulig nationalpark. 
Arbejdsgruppen består ind-
til nu af beboerforeningens 
bestyrelse og Borgergrup-
pen, og vil gennem de næste 
måneder gennem stormøder 
og temagrupper inddrage 
beboerne på Helnæs i, – 1) 
en belysning af fordele og 
ulemper ved nationalparken 
i forhold til den udvikling, 
der lægges op til i landsby-
planen for Helnæs, og – 2) 
en undersøgelse af om der på 
Helnæs er så stor modstand 
mod nationalparken, at Hel-
næs ligesom Helgenæs skal 
trækkes ud af nationalpark-
projektet, – og da jo før jo 
bedre. I dette forløb – med 
inddragelse af flest mulige 
i det praktiske arbejde – vil 
den lokale arbejdsgruppe 
udveksle informationer, ide-
er og bekymringer med hver 
af de fire hovedarbejdsgrup-
per indenfor natur, kultur, 
friluftsliv og erhverv, som 
ifølge den officielle plan skal 
konkretisere den plan for en 
mulig nationalpark, som skal 
til offentlig høring i efteråret 
2010. 
Jens Zimmer,
Helnæs Byvej 41 
fmd.f. Helnæs Beboerforening

Nationalpark?  
– lokal arbejdsgruppe på Helnæs
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Redaktionen har bedt musik-
konsulent Karen Valeur  i 
Helnæs Kultur- og Musik-
forening om en anmeldelse 
af koncert på Helnæs med 
»Duo Modus« , Marta Líba-
lová og Jytte von Rüden, 
lørdag den 8. august 2009.

På denne fortryllende som-
meraften med torden i det 
fjerne, var der spændte for-
ventninger til koncerten i 
præstegården. »Duo Modus« 
med den tjekkiske (men 
herboende) violinist Marta 
Líbalová og hendes kon-
servatoriekollega Jytte von 
Rüden på accordeon skulle 
divertere med et alsidigt pro-
gram. Umiddelbart forekom-
mer kombinationen af violin 
og koncertaccordeon meget 
eksotisk, men i folkemusik-
ken, bl.a. klezmer og Bal-
kanmusik og i musik fra 
Bretagne, Irland eller Cana-
da er den meget almindelig, 
der optræder dog oftest et af 
de andre medlemmer af har-
monika-familien. Faktisk er 
der komponeret ganske me-
gen klassisk (kammer)musik 
for én stryger og accordeon 
(den ene af duoens plader 
rummer således adskillige 
originalværker). Deres ud-
sendte anmelder har i mange 
år haft fornøjelsen at spille 
originale kompositi oner for 
cello og accordeon og så der-
for frem til at opleve kombi-

nationen af det strøgne og 
det bælgtrukne. Og jeg blev 
bestemt ikke skuffet. Pro-
grammet bød på en meget 
bred vifte af transskriptioner 
(musikken var omarrangeret 
af duoen selv) – det ene øjeb-
lik var violinen kælen som 
en kat, i det næste trakterede 
den fyrige troldkvinde sin 
violin som var det djævlens 
instrument.
Hvad enten det drejede sig 
om sjælefulde, klassiske to-
ner skabt for violinen af An-
tonin Dvorák eller en fyrig 
tango af Astor Piazolla, så 
matchede Jytte von Rüden 
sin medspiller med pas-
sende registre hentet frem 
fra dybet af det store Pigini-
accordeon. Det er ikke uden 
grund, at italienerne regnes 
som de bedste byggere af 
instrumentet – der er næs-
ten ikke grænser for, hvilke 
klange de kan diske op med. 
Og kælenavnet maveorgel er 
bestemt ikke malplaceret: i 
Tommaso Albinonis berømte 
Adagio levede accordeonet 
til fulde op til denne rolle. 
Også i klaverstykker som 
Claude Debussys skægge 
»Golliwogg ś Cake-Walk«  el-
ler Beethovens rolige »Ada-
gio Cantabile«  kom musik-
ken klangligt til sin ret i 
duoens transskription. Jeg 
var spændt på fremførelsen 
af Igor Stravinskys italien-
ske suite, som egentlig er 
for orkester, men også kan 
spilles for violin og klaver. 
Dette var det eneste af af-
tenens værker, hvor jeg ikke 
helt kunne forlige mig med 
instrumentationen til trods 
for, at jeg kender suiten gan-
ske godt. Men det ændrede 
ikke den åndeløse oplevelse 
af, at »man kom himlen 
nærmere«  i kraft af duoens 
sublime musicereren. Ja, man 
fristes næsten til at sige, at 
lynet slog ned denne aften på 
Helnæs …

Vi Har MoDtaGEt

Anders Lundbeck Rasmus-
sen skriver i HP nr. 8 (red.), 
at ordet glæde stort set er 
fraværende i de sidste 100 
års filosofi. Det er en på-
stand, jeg har svært ved at 
genkende. Selvfølgelig er 
det danske ord glæde ret 
sparsomt forekommende, da 
filosofien efterhånden mest 
betjener sig af engelsk. Der 
er derfor et oversættelses 
problem, idet der på engelsk 
er en række ord (som fx joy, 
pleasure, delight, happy), der 
kan oversættes til glæde.
Jeg kan heller ikke følge An-
ders i hans påstand om, at 
glæde skulle være selvfølgelig 
og uproblematisk – i hvert fald 
ikke fra en filosofisk/vidensk-
abelig synsvinkel. For blot at 
nævne nogle få af de problem-
stillinger, der har været taget 
op, har man beskæftiget sig 
med problemet om hvorvidt 
glæde kan måles, om hvem 
eller hvad der kan føle glæde, 
om hvad der er glædens mod-
sætning og om glæde kun er 
kvantitativt, eller om den også 
er kvalitativt. 
Der er tilmed et etisk princip 
som går på, at det gælder om 
at skabe mest mulig glæde i 
verden. Det der er moralsk 
rigtigt at gøre, er altså det, der 
skaber mest glæde. I denne 
maksimering af glæde er der 
således involveret spørgs mål 
om, hvor mange man glæder, 
med hvilken sandsynlighed 
en given handling vil forøge 
glæden, hvor lang varighed 
og hvilken intensitet af 
glæde den vil føre til m.m. 
Det er formentlig et princip, 
vi kan genkende fra vores 
egen moralske opfattelse. For 
selv om vi ikke altid handler 

i overensstemmelse med det, 
anser vi det vel for rigtigt at 
søge at glæde andre. 
Disse filosofiske problema-
tikker er slet ikke irrelevant 
for os på Helnæs. Når jeg fx 
kører over Langøre, kan jeg 
godt glæde mig over kite-
surferne, der bolter sig på 
Helnæsbugten. Men jeg kan 
også ærgre mig over det fug-
leliv, der er forsvundet som 
følge af kite-surfing. Den 
glæde kite-surferne skaber 
skal således holdes op mod 
den glæde, de fortrænger. 
Hvad der er relevant er altså 
ikke alene kite-surfernes 
fornøjelse eller min mis-
fornøjelse ved deres akti-
vitet, men den samlede 
glæde. Det er således min, 
kite-surfernes, såvel som an-
dres glæde eller mishag, der 
skal tages i betragtning og 
totalt set skabe mest mulig 
glæde. At det er umoralsk 
eller dobbelt moralsk, at en 
persons eller en gruppes 
glæde opfattes som mere 
vigtig end en andens, kan de 
fleste nok også tilslutte sig. 
Men det støder ikke alene 
de flestes moralske intu-
ition, det er også vanskeligt 
at argumentere for, at lige 
præcis min og ligesindedes 
glæde er mere relevant end 
kite-surfernes eller omvendt. 
Relevant er det derimod, 
hvor meget og hvor mange, 
der glæder sig over kite-surf-
ing i forhold til, hvor mange 
der ærgrer sig over den. Det 
er ligeledes relevant, hvem 
der kan op leve glæde eller 
det modsatte. For antager 
vi, at dyr og fugle kan føle 
glæde eller glædens mod-
sætning, så bli ver det meget 

Glæde, filosofi og natur

vanskeligt at argumentere 
for, at kite-surfing forøger 
den samlede glæde i ver-
den. Fuglene bliver jo frat-
aget reddepladser og foura-
geringsområde, hvilket må 
tæller en hel del mere end en 
relativ kortvarig fornøjelse 
på bølgen blå. Endelig er 
det relevant, om valget fak-
tisk står mellem kite-surfing 
eller fugleliv. Uden at kunne 
føre videnskabeligt bevis for 
at det er tilfældet, forekom-
mer det mig overordentligt 
sandsynligt. En tilsvarende 
problematik gælder færdsel 
i naturen generelt. Jeg kan 
således næppe argumentere 
sammenhængende for, at jeg 
har en særlig ret til at færdes 
i naturen på en måde, der 
går markant ud over mange 
andres muligheder for at 
opleve naturen. Her er der 
det paradoks, at den mest 
intense naturoplevelse får 
de fleste, når de er mere eller 
mindre alene i naturen. Det 
svarer nogenlunde til, at vi 

er en del, der helst vil være 
turist der, hvor der ingen tur-
ister er. Mange naturbrugere 
på ét sted gør altså natur-
oplevelsen ringere for rigtig 
mange. Den samlede glæde 
bliver således mindre end, 
hvis den var delt ud på færre. 
Man kan altså godt argu-
mentere for, at en begræns-
ning af adgangen til naturen 
giver en større samlet glæde, 
fordi intensiteten af natur-
oplevelsen bliver større for 
de mennesker og dyr, der får 
lov at være i naturen. Men på 
den anden side er det van-
skeligt at argumentere for, 
at det er bestemte personer 
frem for andre, der har for-
trinsret til naturoplevelsen. 
Jeg skal ikke påstå, at jeg har 
en nem og samtidig moralsk 
set uproblematisk løsning på 
det problem. Men en intens 
markedsføring af Helnæs 
som naturperle, fører snarer 
etil mindre end mere glæde.
Chr. Falk Rønne 
Helnæs Byvej 38

DM Kite-surfing 2009 Brydegård  Foto: Dan R-J

Kært barn har mange navne…
eller 
Kunsten at komme himlen nærmere…

Duo Modus  Foto: Tina Valbjørn
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I HP nr. 7 kan man læse, at 
man med hensyn til beva-
relse af mygblomsten nu er 
nået lige så langt, som man 
var i 1996 – på Statens are-
aler! For nylig kunne man så 
også vedrørende Maden læse 
i Stiftstidende, at en ny jord-
fordeling på Maden vil gavne 
viben og rødben. Det stem-
mer ikke med de tællinger, 
der er foretaget af Fyns Amt 
i 1996 og 2002. De viser, 
at både antallet af orkidéer 
og vadefuglene er halveret. 
Orkidéerne er for de flestes 
vedkommende – og især maj-
gøgeurten – druknet i tusind-
vis, da man hævede vand-
standen efter jordfordelingen 
i 1996. Vedrørende myg-
blomsten voksede den i 1996 
på to lokaliteter på Maden. 
Ti år før fandtes den på tre 
lokaliteter. I dag findes kun 
ét sted, og her især på den 
privatejede jord. Da man 
talte fuglene i 1996, var der 
mellem 33 og 35 par viber, 
der ynglede på Maden, – og 
af disse 22 eller 23 par på 
den bare jord på de dyrkede 
arealer. Jeg troede, de fleste 
vidste, at viber, strandskad-
er, stor præstekrave og alm. 
præstekrave hovedsageligt 
yng ler på bar (dyrket) jord.  
Når man som led i den nye 
jordfordeling omlægger dyr-
ket jord til græs, vil jeg 
forvente, at halvdelen af de 
sidste ynglende viber vil 
forsvinde fra Maden. Vi kan 
i den situation kun håbe, at de 
vil flytte op i markerne rundt 
om, men der kan det være et 
problem, at markerne skal 
være grønne hele året. Jeg 
har gennem det sidste halve 
år søgt efter resultater fra nye 
tællinger af både fugle og 
planter, men det kniber med 
at få fat i disse. Er det mon 
fordi, det er grum læsning?  
Når både halvdelen af orki-
déerne og de ynglende vade-

fuglene kan forsvinde på 6 
år efter sidste jordfordeling 
og hævning af vandstand-
en, så må man frygte for 
Madens fremtid - både som 
naturområde og som kul-
turarv. Hvis ikke Skov- og 
Naturstyrelsen ta’r skeen i 
den anden hånd, ser det skidt 
ud for Maden, som vi kendte 
den for bare nogle år tilbage.  
Jørgen Storm, Vestergaard.
Lindehovedvej 29, Helnæs

Redaktionen har bedt  
Skov- og Naturstyrelsen, 
svare på ovenstående

SVar pÅ iNDlÆG
Af Annita Svendsen 

I et indlæg i dette nummer 
af Helnæs Posten udtrykker 
skribenten tvivl om, hvor-
vidt det tidligere gennem-
førte naturprojekt i Helnæs 
Made fra 1997 har gjort en 
forskel for fugle og planter i 
området. Som del af projek-
tet blev vandstanden hævet 
i 2 delområder: Mod nord-
øst blev en sø (Åledybet) 
genskabt, på strandengsom-
råderne mod sydvest blev 
vandstanden hævet, og i den 
centrale del af Maden blev 
omdriftsarealer udlagt som 
ekstensive græsningsarea-
ler. Skribenten mener ud fra 
oplysninger om orkideer og 
fugle fra 1996 og 2002 ikke, 
projektet på overbevisende 
vis har styrket naturgrund-

Flugtskydningen i august  
er et tilløbsstykke med  
masser af leg og alvor i en 
god blanding

SportSSKYDNiNG
Af gerner Bauer 

På den netop høstede mark 
overfor Kamma og Erik 
Hansen, Helnæs Byvej 18, 
er der hele august måned 
flugtskydning med nye ud-
fordringer hver gang. Det 
er Helnæs Jagtforening, der 
arrangerer og denne aften, 
hvor HP’s udsendte tropper 
op, er det den sidste aften 
og derfor lidt ekstra spænd-
ing. Hvad er der af nyt denne 
aften? Allerede på vej op til 
samlingsstedet, kan man se 
stor aktivitet med at stakke 
store halmballer på en spe-

ciel måde, medens andre er 
i gang med at arrangere grill 
og et mindre stolearrange-
ment. Oven på den højeste 
stak er »affyringssystemet« 
placeret i 5-6 meters højde 
og så er det bare med at 
komme i gang med denne 
nye udfordring.

Hvad er flugtskydning?

Flugtskydning var oprinde-
lig en træning for jægere, 
men i dag er det en selvstæn-
dig sportsgren, som nogen 
nok kender som skeetskyd-
ning f.eks. fra de olympiske 
lege, hvor Danmark ofte har 
taget flotte medaljer. Fælles-
betegnelsen flugtskydning er 
gældende, når der skydes 
med haglbøsse mod flyvende 
mål – her lerduer – og det er 
det, der sker på de fire tors-

dage i august hvert år her på 
Helnæs.

Skydningen

Klokken er nu halv syv og 
der kommer flere og flere til. 
Og uden noget egentlig start-
signal, er det hele i gang. Det 
er trænede folk og flot ser det 
ud, når den ene lerdue efter 
den anden skydes i stumper 
og stykker. En af de mest 
erfarne Michael Fonnesbech 
misser pludselig 6 duer og 
siger meget rammende »Man 
kan ikke skyde ordentligt på 

tom mave«  og går direkte 
til grillen. Andre tager over 
og der skydes lystigt også af 
nye flugtskytter. En af dem 
Anders fra Fyret siger »Det 
er altså ikke nemt det her, 
men jeg er stædig og skal 
nok lære det«  Af hensyn til 
naboer og natteroen i øvrigt, 
må der skydes frem til klok-
ken 21.00. HP’s udsendte, 
blev kraftigt opfordret til 
at forsøge sig, men afstod. 
Det var for overvældende. 
En imponerende opvisning i 
skydningens glæder.

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

Der sker noget nyt  
hver gang

 Flugtskydning på åben mark   Foto: gb

Vi Har MoDtaGEt

Naturen og den nye  
jordfordeling på Maden 

Majgøgeurt 
Foto: Leif Bischop-Larsen
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er der sket en tilbagegang i 
antallet af ynglende vade-
fugle. Nationalt sjældne ar-
ter som Almindelig Ryle og 
Brushane var helt forsvun-
det fra Helnæs Maden in-
den vandstandshævningen i 
1997 og er endnu ikke vendt 
tilbage. Antallet af ynglepar 
af de mere almindelige vade-
fugle som Vibe og Rødben 
er reduceret fra henholdsvis 
53 par og 24 par i 1996 til 
henholdsvis 33 par og 22 par 
i 2004. For vadefuglene har 
vi altså ikke set en stigning 
i antallet af ynglepar som 
følge af vandstandshævnin-
gen. Et utilstrækkeligt græs-
ningstryk og en begyndende 
tilgroning af de åbne vidder 
med buske kombineret med 
en øget predation (det at rov-
dyr æder byttedyr, red.) fra 
eksempelvis ræve kan være 
en del af forklaringen, men 
generelt set, har der gennem 
de sidste 15 år på nationalt 
plan været en nedadgående 
tendens – også for de mere 
almindelige arter af vadefug-
le. For antallet af ynglende 
vandfugle har vandstands-
hævningen der imod været 
en succes. Antallet af lappe-
dykkere, svømmeænder og 
vandhøns er steget markant 
på grund af etableringen af 
de lavvandede søer. Skov- og 

Naturstyrelsen Fyn vil som 
del af det planlagte nye na-
turprojekt arbejde på at for-
bedre afgræsningen til gavn 
for fuglelivet i området.

Viden om dyr og planter

På internettet er der gode 
muligheder for at hente vi-
den om dyr og planter:
http://www.vandognatur.dk/
Emner/Naturplaner/ 
Naturomraader/ 
124_maden_paahelnaes_ 
havetvestfor.htm
http://www.naturdata.dk/

Det nye naturprojekt
I forbindelse med planlæg-
ning af et kommende natur-
projekt i Helnæs Made vil vi 
inddrage såvel lokal viden 
som viden fra indkaldte fag-
eksperter for at kunne gen-
nemføre naturprojektet, så 
det gavner områdets natur-
grundlag – herunder udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 
2000 området bedst muligt.
Vi vil i løbet af foråret 2010 
indkalde til et informations-
møde om projektet.

Vi kan kontaktes på:  
Skov- og Naturstyrelsen 
Fyn, Sollerupvej 24,  
5600 Faaborg
Tlf. 6265 1777
E-mail: fyn@sns.dk

laget i Helnæs Made og ud-
trykker på den baggrund 
tvivl om, at et planlagt nyt 
naturprojekt kan gøre en for-
skel for naturen. Skribenten 
savner desuden data for ud-
viklingen i områdets natur-
indhold. Det planlagte nye 
projekt har været beskrevet i 
et tidligere nummer af Hel-
næs Posten fra juli måned. 
Skov- og Naturstyrelsen Fyn 
vil gerne benytte lejligheden 
til at fortælle om nogle af de 
undersøgelser, der er fore-
taget på Maden gennem de 
sidste mere end 15 år.

Udvikling i antallet  
af orkideer på Maden

Vi har sammen med det tidli-
gere Fyns Amt og Miljøcen-
ter Odense fulgt udviklin-
gen i antal og udbredelse af 
orkideer på Maden efter det 
første naturgenopretnings-
projekt.

Mygblomst

Med hensyn til den lille 
orkide Mygblomst har de 
årlige optællinger vist, at 
bestanden svinger meget: 
I perioden 1995-97 ligger 
bestanden relativ konstant 
på 300-400 individer. Efter 
vandstandshævningen i Åle-
dyb i efteråret 1997 stiger 

bestanden imidlertid mar-
kant i 1998 til 1376 indivi-
der, men i de efterfølgende 
3 år er bestanden igen nede 
på 300-400 individer. Heref-
ter går bestanden yderligere 
markant tilbage, og i 2003 
optælles kun 54 individer. 
Denne negative udvikling 
falder sammen med en øget 
tilgroning af voksestedet og 
en stor nedbørsmængde i 
juli måned, som besværlig-
gør afgræsning af området. 
I vinteren 2003-2004 fore-
tages en slåning af området 
og i sommeren 2004 bliver 
vegetationen bidt godt ned. 
Bestanden reagerer positivt 
og når op på 356 individer. 
Den positive tendens fort-
sætter i de efterfølgende år, 
og i 2008, hvor græsningen 
er forholdsvis intensiv, når 
bestanden helt op på 1073 in-
divider. I 2009 er græsnings-
trykket mere moderat, og 
bestanden falder til 501 indi-
vider. I 1988 var Mygblomst 
kendt fra 2 bestande i Helnæs 
Made, men blev i de efterføl-
gende mange år kun fundet i 
en enkelt bestand. I 2005 og 
frem til i dag er Mygblomst 
kendt fra 3 bestande, hvoraf 
de 2 dog er meget små. Ef-
ter at have fulgt bestanden 
af Mygblomst igennem 15 år 

vurderes det, at den nuvæ-
rende vandstand er optimal 
på artens voksesteder. Det er 
imidlertid helt afgørende, at 
der samtidig sker en afgræs-
ning af voksestederne, fordi 
Mygblomst er afhængig af, 
at der til stadighed skabes 
blotlagt jordbund, hvor frø-
ene kan spire samtidig med, 
at græsningen begrænser 
opvæksten af højtvoksende 
arter som Tagrør og Blågrøn 
Kogleaks, som ellers vil 
bortskygge den lille orkide. 
På Mygblomstens voksested 
på Skov- og Naturstyrelsens 
areal arbejder vi på at for-
bedre afgræsningen og fjer-
ne opvækst af Birk og Pil i 
området. Dette arbejde vil 
blive fortsat og intensiveret 
fra 2010 som det af det plan-
lagte naturprojekt i Helnæs 
Made. 

Sump-Hullæbe  
og Maj-Gøgeurt

Det tidligere Fyns Amt fore-
tog i 1993 en kortlægning af 
naturværdierne på Helnæs 
Made. Hele området som i 
dag udgøres af søen Åledy-
bet bestod i 1993 af strand-
rørssump med dominans af 
Strand-Kogleaks, Tagrør og 
Blågrøn Kogleaks og med 
forekomst af mange andre 
saltplanter tilknyttet stran-
denge. I området blev der 
ikke konstateret forekomst 
af hverken Maj-Gøgeurt el-
ler Sump-Hullæbe. Begge 
arter fandtes derimod nor 
for det nuværende Åledyb 
og Maj-Gøgeurt tillige øst 
for Åledyb. De 2 arter er 
knyttet vil moser og enge 
på en kalkholdig jordbund. 
Genskabelse af Åledyb har 
derfor ikke oversvømmet 
nogle af orkideernes tidli-
gere voksesteder. På Hel-
næs Made har det tidligere 
Fyns Amt i forbindelse med 
vandstandshævningen lavet 
en undersøgelse af effekten 
på Sump-Hullæbe på en af 
dens voksesteder umiddel-
bart nord for Åledybet. Til 
undersøgelsen blev der ud-
lagt 25 analysefelter i et prø-
vefelt, der strakte sig fra et 

forholdsvist tørt areal og helt 
ned til bredden af Åledybet. 
Undersøgelsen blev gennem-
ført i perioden 1997-2001.
Før vandstandshævningen 
blev Sump-Hullæbe fundet 
i 8 af de 25 analysefelter 
med en samlet bestand på 
113 individer. I årene efter 
vandstandshævningen har bå-
de bestand og udbredelsen 
i analysefelterne været rela-
tiv stabil, hvilket antyder, at 
Sump-Hullæbe ikke har væ-
ret negativ påvirket af vand-
standshævningen. Bedømt ud 
fra artens øvrige voksesteder 
på Helnæs Made foretrækker 
arten tværtimod en forholds-
vis høj vandstand og findes i 
store bestande på meget våde 
lokaliteter. Vurderet ud fra 
årlige besøg på lokaliteten i 
perioden 2004-2009 er der 
sket en øgning i udbredel-
sen af Sumphullæbe nord for 
Åledybet. Arten er ligesom 
Mygblomst helt afhængig af, 
at dens voksesteder bliver af-
græsset. Der er ikke foretaget 
nogen specifik undersøgelse 
af effekten på udbredelsen 
og bestanden af Maj-Gøge-
urt som følge af vandstands-
hævningen i Åledyb. Maj-
Gøgeurt kan vokse både på 
meget våde og forholdsvis 
tørre områder. I Helnæs 
Made findes arten i områder 
med meget høj vandstand, 
men vokser også på nogle af 
de tidligere omdriftsarealer. 
Maj-Gøgeurt er også helt af-
hængig af afgræsning. Ud 
fra kortlægningen af natur-
værdierne i Helnæs Made 
og kendskabet til vokseste-
derne for Maj-Gøgeurt vur-
deres vandstandshævning en 
i Åledybet ikke at have haft 
nogen generelle negative 
konsekvenser for bestanden 
af Maj-Gøgeurt. 

Udviklingen i antallet  
af vand- og vadefugle

Det tidligere Fyns Amt har 
i perioden 1988-2006 fulgt 
udviklingen i Madens yngle-
fugle. På trods af vandstands-
hævning i de 2 delområder 
i 1997 og genetablering af 
nogle af de opdyrkede enge 

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

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDeLINgeN I AsseNs
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

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

Brushane  Foto: Biofoto/Erik Thomsen

Helnæs made Foto:Privat

HØsTgUDsTJeNesTe  
i Helnæs Kirke

Søndag 
den 27. september 2009
Kl. 17.00

Efterfølgende spisning 
i forsamlingshuset

Kirken er vært
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80 årige Annie Lundhøj Foto: pd

Dette spørgsmål stillede  
annie lundhøj i sin  
invitation til  
fødselsdagsbrunch på kroen, 
og fortsatte: »Men  
alternativet er jo trods  
alt værre«.

FØDSElSDaGSSaMtalE
Af Poul Dreisler 

Mange, der kender Annie, og 
som ikke er kommet så langt 
i livets kalender, som hun, 
har ingen problemer med 
at svare på overskriftens 
spørgsmål. »Kunne jeg dog 
blot have hendes helbred og 
strålende humør, og fortsat 
være smart og fiks og ligne 
en yngling på 60, så ville 
det være sjovt at blive 80«. 
Nu vil det selvfølgelig være 
underligt, om ikke også der 
er stunder, hvor livet ikke er 
lutter lagkage. Livsglæden 
er dog i højsædet og der er 
altid noget spændende at se 
frem til. Annies gemyt er 
ikke at sidde og ruge. Ensom 
er og bliver hun aldrig. En-
ten drager hun ud og besøger 
sine mange venner eller også 
kommer de forbi Bakkehuset 
på Kildebanken på Bøge-

skovsvej til en snak. For de, 
som blot kører forbi bemær-
ker, at her ligger et hus, som 
ikke ligner de andre på øen. 
Det er designet og »stylet« og 
ser man beboeren, er det helt 
åbenbart, at her er en sam-
menhæng. Vi vil spørge An-
nie, hvordan hun fandt på at 
flytte til Helnæs og hvad hun 
har oplevet siden? Vi begyn-
der dog med begyndelsen.

Fynbo tur retur

Som så mange andre fynboer 
har Annie været rundt i lan-
det for så at vende tilbage til 
udgangspunktet. Hun er født 
i Fåborg i 1929 og flyttede 
som fireårig til Odense. Ud-
dannelse på Fyns Stiftstiden-
de og møder i 1949 Bob, en 
flot og charmerende sekond-
løjtnant fra 6. regiment, som 
var uddannet i reklamebran-
chen. De flytter sammen til 
Aarhus, hvor Annie ansættes 
hos den lokale Stiftstidende. 
Inden Bob får sig samlet 
sammen til at fri til Annie, 
er hun rejst til Illum i Kø-
benhavn. Tilbage til Aarhus 
i et par år, hvorefter hun og 
Bob i 1954 slår sig ned i Kø-
benhavn de næste 26 år. Bob 

fortsat i reklamebranchen og 
Annie hos Georg Jensen på 
Strøget. 

Et sporskifte i tilværelsen

Ca. 35 år i en branche, der al-
drig er i ro, altid nye vilkår, 
trætter Bob, hvilket får An-
nie til at foreslå, at de foreta-
ger et sporskifte og flytter til 
Helnæs. De sælger rækkehus 
og sommerhus og flytter til 
Helnæs i 1980. Hvorfor så 
lige Helnæs? Egentlig ligetil, 
idet Annies familie havde ba-
net vejen. Sagen var den, at 
Annies kusine Åse, gift med 
Arne, var flyttet ind på Øster-
gård og Annies morbror, ind 
i Toftegård. Det førte til, at 
Annies forældre, der også 
boede i København, ofte be-
søgte øen, købte Hjulmands-
huset, som på det tidspunkt 
var et mindre landbrug med 
marker op over Kildebanken 
til Bjergager. De drev stedet 
med grise, med hjælp, indtil 
de selv flyttede ind i 1965. I 
1977 forærede moderen An-
nie og Bob en byggegrund i 
sølvbryllupsgave. I maj 1980 
kunne de skrive til deres 
venner bl.a.: »Vi har allerede 
tilsået – de 10 hvide itali-
enere er bestilt – der er redt 
op i stalden til grisen Erick, 
og der er reserveret en bås til 
en unavngiven kalv. Vi har 
foreløbig et godt forhold til 
Annies familie, naboerne, 
fiskerne nede i lejet, brugs-
uddeleren og kromanden. 
MEN – tag os alligevel med i 
jeres aftenbøn.«

»Et jævnt og muntert liv  
på jord«

De første 8 år efter indflyt-
ningen skrev Bob hvert år en 
juleberetning om årets gang 
på Helnæs til venner og be-
kendte, som Annie nu citerer 
fra med erindringens smil 
og af og til højlydt latter. 
Bob døde i 1995, 70 år gam-
mel. At portrættere Annie 
uden Bob vil være forkert. 
Hun fortæller, at han var en 
mand, der gik i folk med træ-
sko på. Han komplimentere-
de de lokale kvinder, hvilket 
de ikke var forvænte med. 

Skabte sig venner overalt, 
blev suget ind i dilletanten, 
og blev kirkekasserer o.m.a. 
Annie blev længe kaldt »fru 
Bob«. Annie husker fra en af 
beretningerne, at Bob havde 
skrevet om deres beskæfti-
gelsesforhold, som var no-
get komplicerede, at Assens 
Kommune havde tilbudt Bob 
et arbejde i teknisk forvalt-
ning, hvilket han så hen til 
med glæde. Det, at arbejde 
sammen med arkitekter og 
vurdere projekter med in-
geniører, var lige noget for 
ham. Da det kom nærmere 
realiteterne, handlede det 
om at feje gader og vedlige-
holde kirkegårde. Det første 
nægtede han, hvorimod han, 
som tidligere direktør, godt 
kunne tage sig af det andet, 
idet: »Jeg har jo været vant 
til at have mange mennesker 
under mig«.  Bob fik dog fra 
1985 til 90 udnyttet sine ta-
lenter som jobkonsulent ved 
Handelsskolen i Assens, og 
Annie var igennem flere jobs 
og omskolinger for at bestri-
de bl.a. biblioteksopgaver på 
skolerne i Assens og Ebbe-
rup samt holde fast i det på 
Helnæs, da skolen lukkede. 
Undervejs havde hun også i 
nogle år stor glæde af at få 
Bergs Sølvvarebutik til at 
ligne en filial af Georg Jen-
sen. 

Huset på Kildebanken

Huset er arkitekttegnet og 
avanceret i stil og indret-
ning. Håndværkerne tog de-
res koner med ud for at vise 
dem, om ikke der var idéer 
til hjemlige ombygninger. 
Folk kom ind fra gaden og 
spurgte interesseret. Respek-
ten hos de lokale kunne ligge 
på et mindre sted, idet huset 
blev kaldt et fodermesterhus, 
hvilket ofte ikke er en ros. 
Røgeriet blev det også kaldt, 
idet der er to skorstene, den 
ene placeret udenpå gav-
len, som man kender det fra 
Bornholm. Eller man sagde: 
»Nå, to skorstene, så er det 
nok konen, der bestemmer« 
(a la murermestermadammen i 
Matador). Udover det smuk-

ke hvide hus og interiør med 
frilagte bjælker og rå vægge, 
er der en stor have til. Den 
var også Bobs stolthed. Fra 
de nævnte beretninger kan 
Annie remse op, de umådeli-
ge mange afgrøder af alskens 
frugt og grønt, de høstede 
hvert år. De fik hverken gris 
eller kalv, men høns fik de. 
Nu er køkkenhaven udlånt 
til naboer, som passer den og 
Annie får fortsat, hvad hun 
skal bruge.

livet efter 1995

Efter Bobs død støttede alle 
op omkring Annie, der nu 
pludselig blev meget alene. 
Bob havde fyldt meget i hen-
des liv. Nu skulle hun selv 
leve videre. Hendes mange 
venner fra tiden i Køben-
havn, nogle endda skole-
kammerater, har hun meget 
kontakt med. Hun er reser-
vebedstemor for Arnes bør-

nebørn, ofte værtinde ved 
Arnes selskabelighed. Hun 
er veninde med flere af de 
yngre tilflyttere, bader (næ-
sten) hver dag ved stranden 
og i hal om vinteren, rejser 
ud, dyrker selskabelighed 
og har ofte besøg i sit hjem 
af venner og bekendte. Hun 
læser meget og går ture. Hun 
holder også af et glas vin el-
ler en Dry Martini. Oven i 
alt andet, er hun et utroligt 
positivt menneske, der giver 
udtryk for ægte glæde over, 
hvad andre kan præstere. 
Bl.a. pumpede HP ś ud-
sendte hendes cykel, inden 
afgang fra Bakkehuset, og 
smurte gearet, så hun atter 
blev svævende. Begejstrin-
gen for denne bedrift, får én 
til at tro, at man er ekspert 
i rumteknologi. HP ønsker 
Annie hjertelig tillykke med 
sit sjove liv – også efter de 80.  

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!

»Hvor sjovt kan det mon 
være at blive 80 år?«

Bob og Annie ved Annies 60 årsdag Foto: privat
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På Helnæs Camping var der 
et meget flot tilbud til alle 
børn og barnlige sjæle, da 
pladsen fejrede 50 års jubi-
læum lørdag den 22. august.
Cirkus »Fyr og Flamme« 
optrådte med mange spæn-
dende numre. Især de numre 
med dyr gjorde stor lykke. 
Der var dresserede dværg-
marsvin, der gik på 2 ben. 
En flerfarvet rotte, der boede 
i den høje silkehat, gik på 
line og klatrede i snegletrap-
pe. 2 langhårede små hunde 
lavede flotte »hundekunster« 
og meget mere.  Cirkusdirek-

tøren var rigtig god til at få 
børnene involveret i de for-
skellige numre, og de var 
ivrige til at melde sig. Efter 
forestillingen var der Work-
shop, hvor Troldmanden fra 
Samsø havde et væld af rek-
visitter og lærte børnene en 
masse cirkustricks.
Senere blev der spillet op til 
børnedisco i festteltet.
Hvis arrangementet genta-
ges et andet år, kan det varmt 
anbefales til alle helnæsbørn 
at deltage.
Til lykke med de 50 år!

ah

Sommerfesten fik »de unge« 
på banen og en nyopfundet 
trillecykel blev dagens  
samtaleemne

SoMMErFESt
Af gerner Bauer 

Dette års sommerfest blev 
som tidligere en god oplevel-
se for de mange fremmødte. 
»Hvordan er sommeren 
gået?« og »Hvor har I været 
henne på ferie?« er typiske 
sætninger, der hørtes denne 

søndag på sportspladsen. En 
markering af, at nu er som-
meren på slutningen og vi 
skal i gang igen med den 
mere daglige hverdag. Vejr-
meldingen havde forvarslet 
dårligt vejr, men på Helnæs 
er der ikke dårligt vejr sådan 
en dag. Vejrguderne var flin-
ke og vejret artede sig fra sin 
bedste side.

Havetraktorrace igen

På programmet var der igen i 
år havetraktorrace og »ring-
ridning« Mange havde sik-
kert forventet en revanche-
dyst mellem konkurrenterne 
fra sidste år men af de fire, 
der mødte frem til start, var 
kun to med fra sidste år. Alle-
rede her viste dagens tendens 
sig – den hurtigste var en af 
de unge, Eske Hemmingsen, 
der vandt uden at blive pres-
set. Det skal dog bemærkes, 
at Kenneth Keller lå i front 

indtil vendingen men hans 
havetraktors motor ”eksplo-
derede” kort efter vendingen 
og så var der ingen tvivl om 
hvem, der skulle vinde racet. 
Efter festens første disciplin 
var godt overstået, sagde den 
stolte vinder: ” Jeg har virke-
lig arbejdet med at få moto-
ren til at spinde, for det er en 
ældre sag denne havetraktor, 
som jeg har arbejdet målret-
tet med at sætte op til i dag”. 
Den efterfølgende ringrid-
ning forløb stille og roligt 

men igen med en ung vin-
der. En vinder som med stor 
præcision havde »fuldt hus« 
– Mads fra Abkeldgaard var 
den rigtige vinder.

old boys fodboldturnering

Befolkningsforeningen hav-
de lagt op til, at der denne 
dag skulle kåres »de bedste 
fodboldspillere gennem de 
sidste 40 år på Helnæs«. Al-
lerede fra morgenstunden 
kunne man se fodboldspil-
lere i alle aldre nervøst trip-
pe og lure lidt på hinanden. 
Der var lagt op til kamp om 
den eftertragtede titel. In-
gen vidste præcist, hvad det 
hele gik ud på, men klok-
ken 11 cirka samledes de 
mange fremmødte spillere 
omkring den velplejede bane 
og så begyndte de planlagte 
fire kampe mellem 80’er-
holdet, tilflytterholdet, de 
unge og de ældste. Det hele 
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Borgermøde
om en eventuel nationalpark

i Det Sydfynske Øhav

Information
og debat

Onsdag 16. september
kl. 19:00-21:00

på Vestfyns Handelsskole og
Handelsgymnasium

Niels Kjærsbyes Vej 9, Assens

n		Indleder og mødeleder
  Ole Knudsen, medlem af Assens 
  Byråd og af styregruppen for 

nationalpark-undersøgelsen

n		Desuden medvirker
  sekretariatschef Rico Boye Jensen
 og naturfaglig konsulent 
 Peter Blanner fra nationalpark-
 sekretariatet

Det Sydfynske Øhav
www.nationalparksydfyn.dk

Gratis entre

Arrangør:

De unge løb med det meste
iscenesat af Niels Ulrik fra 
Befolkningsforeningen. De 
unge slog 80’erholdet og Til-
flytterholdet slog de ældste. 
Kampen mellem taberne – 
om tredjepladsen – blev dra-
matisk og endte trods mange 
chancer 0-0. Den efterføl-
gende straffesparkskonkur-
rence blev domineret af en 
velspillende målmand, der 
reddede 3 spark og så vandt 
80’er holder over de ældste 
og dermed 3.pladsen. Fina-
len kunne have været rigtig 
spændende. Tilflytterholdet 
var dog ikke rigtigt kom-
met på plads, inden Thomas 
Skøtt langt ude fra hamrede 
bolden i nettet og så var de 
knækket. Samme spiller sat-
te en tyk streg under sin ind-
sats, ved at score også det an-
det mål i kampen, som endte 
2-0 til De Unge. Da Thomas 
Skøtt også havde scoret det 
afgørende mål i den første 
kamp, var han uden kon-
kurrence den bedste spiller 
denne dag.

Ny spændende opfindelse

Efter fuseren med den plan-
lagte opsendelse af en satel-
lit fra Odden, havde befolk-
ningsforeningen annonceret 
et nyt forsøg ved sommer-
festen, men af sikkerheds-
mæssige årsager havde 
man i stedet ”opfundet” en 
epokegørende cykel. ”Tour 
de France og store dele af 
transportsektoren ville med 
denne opfindelse, få helt 
nye muligheder ” blev det 
nævnt ved introduktionen af 
cyklen. En måbende forsam-
ling så nu en hurtigcyklende 
mand, komme farende på en 
lille cykel med en kæmpe 
overbygning i form af en 
svejset halvcirkel. Præcist 
midt for de mange tilskuere, 
bremsedes der op, og cyklist 
og cykel tog en omgang om 
sig selv og fortsatte derefter 
kørslen. Imponerende og 
overraskende. Alle klappede 

og ville se mere og havde ga-
ranteret glemt den fusende 
satellit. Trillecyklen, som den 
nye opfindelse kaldes, havde 
fået stemningen et ekstra nyk 
opad.

Mad og petanque

Annelise og hendes hjælpere 
serverede flot frokost til de 
ca. 150 fremmødte og snak-
ken gik nu om formiddagens 
oplevelser. Der var på grund 
af fodboldtræffet mange nye, 
men alligevel kendte ansigter. 
»Vi kommer altid til Helnæs 
til sommerfesten. Her kan 
vi hilse på de fleste af dem 
vi kender herude. Det er en 
rigtig dejlig dag for os« for-
talte et ældre par. Denne be-
mærkning er kendetegnen-
de for dagen og for det store 
fremmøde. Petanquefinalen 
blev meget spændende med 
nervøst udlæg fra begge fi-
nalepar – Birgit og Werner 
Sørensen mod Børge og Karl. 
Efter føring til begge par, 
afgjorde Birgit og Werner 
sagerne ved at spille sig til 5 
point på én gang. Med et stort 
sving med kasketten sagde 
Werner. »Uden Birgit kun-
ne dette ikke have ladet sig 
gøre« og det havde han helt 
ret i. Med sit stille og rolige 
spil, var hun turneringens 
store spiller. Her var der in-
gen unge med i finalen og det 
var dagens eneste sejr, uden 
at de unge havde taget over.
Flere fremmødte savnede 
aktiviteter for børnene og et 
opslag med ca.-tider for de 
enkelte aktiviteter og det må 
være et forbedringsområde 
for arrangørerne til næste års 
sommerfest.

De unge vandt pokalen  Foto: gb

Petanguefinalen Foto: Dan R-J

50 års jubilæum
Børnecirkus – børnene morer sig  Foto: ah

Kort NYt

alle go’e gange tre
Sådan indledte provst Jacob 
Hvidt sin indsættelsestale for 
den nye vikarierende sogne-
præst Marlene Andersen i 
Kærum Kirke. Hun efter-
følger Dorthe Rudbeck, som 
var den første vikar for sog-
nepræst Rikke Graff. Mar-
lene Andersen skal vikariere 
i Sønderby og Kærum sogne 
frem til marts måned næste 
år, hvor Rikke Graff er til-
bage efter barselsorlov. Mar-
lene Andersen bor omkring 
Wedelsborg. HelnæsPosten 
byder Marlene Andersen 
hjertelig velkommen til sog-
nene og til Helnæs.

gb
Vikar, Pastor Marlene Andersen 
Foto: gb 
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Ledig boks i frysehuset
Kan overtages.
Henvendelse Anders Lyng
Tlf. 6477 1804

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

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

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

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

Party telt udlejes.
Stort partytelt 5x12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. Pris 
500,00 for en weekend. 
Tlf. 6477 1410
Henning Storm 

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

Gudstjenester
6. september kl. 11.00
13. september kl. 9.30 Kaffe
20. september kl. 11.00
27. september kl. 17.00 Høst-
gudstjeneste (se annonce an-
detsteds)
4. oktober kl. 9.30

Kalingrad Domkirkes Kor
Så kan dette unikke kor 
opleves igen. Denne gang 
torsdag den 1. oktober kl. 
19.30 i Helnæs Kirke. 

Yoga
LOF starter hathayoga på 
Dreslette skole. Start den 
10. september. 20 holdti-
mer. Underviser er Renate 
Bleses. Tilmelding til LOF 
Vestfyn. Email: vestfyn@
lof.dk eller på tlf. 64 71 52 
50. Det kan anbefales meget 
Det er en yderst erfaren yo-
galærer. Kom og vær med.  
Elsebeth Holk

Motionstur
HBF afholder som i de gam-
le husmoderforeningstider.
På turen vil vi forsøge at 
finde og forcere noget af den 
nuværende kirkesti, give hin-
anden så mange oplysninger 
som muligt om de steder, vi 
kommer forbi. Forfrisknin-
ger til deltagerne undervejs. 
Kort sagt en tur for: fod, sjæl 
og gane! Turen finder sted 
onsdag den 9. september kl. 
18.00 fra parkeringspladsen 
ved fiskerlejet. Turen va-
rer ca. 1½ time. Den del af 
medlemmerne der ikke er 
så mobile er velkomne til 
en forfriskning og en snak 
på P-pladsen ca. kl. 19.30.  
Helnæs Befolkningsforening

Galleri Nana Agger
Der holdes åbent i weeken-
den 19. og 20. september fra 
kl. 10 til kl. 17

Nationalparkmøde
Husk, som omtalt i HP, at der 
afholdes møde om national-
parken onsdag 16. september 
kl. 19-21. Der er gratis ad-
gang. 
Mødet holdes på Vestfyns 
Handelsskole og Handels-
gymnasium, Niels Kjærs-
byes Vej 9, Assens, 
Læs mere om nationalpark-
projektet på www.national-
parksydfyn.dk

Fællesspisning
Er planlagt til oktober må-
ned. Mere i næste nr. af HP

Børne- og ungdomsbad-
minton, badminton og 
anden brug af gymnastik-
salen
Som noget nyt i år er der 
børne- og ungdomsbadmin-
ton. Thomas Woller, der 
har mange års erfaring med 
badminton, vil over 4 gange 
introducere til børne- og 
ungdomsbadminton i gym-
nastiksalen. Der vil komme 
nærmere information, der 
vil blive sendt ud med Hel-
næsbussen. Efteråret er 
kommet, og det er atter tid 
til badminton og anden idræt 
i gymnastiksalen.  mandag 
den 7. september kl. 20 i Bor-
gerhuset er der tilmelding til 
badminton- og gymnastik-
salstider. Potentielle spillere 
der har en interesse i at spille 
badminton, men ikke nød-
vendigvis har et hold er også 
velkommen til at dukke op. 
Vel mødt 
Helnæs Idrætsforening 

Helnæs Rundt træning
Lørdag den 26. september 
står Campingpladsen for en 
træningstur med afgang kl. 
11.00 fra Campingpladsen. 
Turen går langs stranden ud 
til fyret, med mulighed for at 
tage de godt 100 trin op i fy-
ret og nyde den flotte udsigt. 
Hjemturen går over Maden. 
Turen er forberedelse til næ-
ste års Helnæs Rundt. Mere 
information hos:
Eigil Kristensen 
Tlf. 6477 1339

Linedance og gymnastik
Allerede torsdag den 1. okto-
ber begynder gymnastikken 
i højskolens regi. Start kl. 
19.00 med slut ca. kl. 20.30. 
Instruktør Helle Bjørn. Man-
dag den 5. oktober begynder 
linedance igen kl. 19.00 med 
slut ca. kl. 20.00. Instruktør 
er Else Grønbæk. Begge ak-
tiviteter er gratis for helnæs-
borgere.

Høstfest
Fredag den 11. september 
holdes den årlige høstfest i 
forsamlingshuset. Indbydel-
se er sendt rundt til alle med 
bindende tilmeldingsfrist 1. 
september.

Pilefletkursus
Pilefeltkursus afholdes i 
weekenden den 5. og 6. sep-
tember. Kurset afholdes lør-
dag fra kl. 13 til 21 og søn-
dag fra kl. 10 til 15. Prisen 
er kr. 450 for begge dage og 
kurset foregår i grillhytten 
på campingpladsen. Nærme-
re oplysninger fås hos Rie på 
Tlf. 2274 1168

Torsdagsklubben begynder 
sæsonen den 15. oktober
Vi håber, mange vil møde op 
første gang og være med til 
at sammensætte et godt pro-
gram.
Som sædvanlig mødes vi 
i Borgerhuset kl. 14.30 og 
man medbringer selv kop og 
brød.
Alle er velkomne. Venlig 
hilsen Anne Hansen.

Ørreddage
Fiskekonkurrencen foregår 
som tidligere nævnt fra fre-
dag den 4. september kl.18 
til søndag den 6. september 
kl. 13 Indvejning og præmie-
overrækkelse kl. 13-14. Der 
vil også være en børnepræ-
mie. Lørdag aften tændes 
grillen kl. 18. Tilmelding 
med regler ved henvendelse 
i receptionen på Camping-
pladsen

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

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

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. 3030 5505

Taksigelser
Helnæs Beboerforening
På bestyrelsens vegne vil jeg 
gerne sige tak til alle, der gav 
en hjælpende hånd med ved 
vores sommerfest. Også tak 
til Niels Ulrik for hans ind-
sats. Det blev en forrygende 
dag. Det er dejligt, når nogen 
vil hjælpe os. 
Kærlig hilsen Annelise

Tak
Tænke sig at bo et sted, hvor 
der er så mange mennesker, 
som har engageret sig så me-
get, for at vi fik sådan et fan-
tastisk bryllup. Det er umu-
ligt at beskrive alt det, vi har 
oplevet. Vi er overvældede og 
taknemmelige. Tak for alt! 
Kærlig hilsen
Lene & Andreas

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.

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

Foto: Sonny Munk Carlsen

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere
Galleri NaNa aGGer

Stævnevej 15 
Helnæs
Åbent den 19. og 20. 
september
Kl. 10.00-17.00 

www.NaNaaGGer.dk



HP+
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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!

����������� ��������������������������������������������

������
�����������������
�����������������������������
�����������������������
��������������

���������������� � �

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!

����������� ��������������������������������������������

������
�����������������
�����������������������������
�����������������������
��������������

���������������� � �

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!

����������� ��������������������������������������������

������
�����������������
�����������������������������
�����������������������
��������������

���������������� � �

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!

����������� ��������������������������������������������

������
�����������������
�����������������������������
�����������������������
��������������

���������������� � �

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!

����������� ��������������������������������������������

������
�����������������
�����������������������������
�����������������������
��������������

���������������� � �

Kulturkampen

På Højskolen afholdtes 
et kursus, hvori indgik 
et foredrag og en film 
om kulturradikalismens 
veder styggeligheder ctr. 
system skiftet. Især frem-
hævedes Poul Henningsen 
som en af foredragsholde-
rens plageånder gennem 
sin tidligste opvækst. For 
at undgå yderligere trau-
matisering, havde system-
skiftefolk været så hen-
synsfulde, ved et indbrud 
inden kurset, at fjerne alle 
PH-lamper på Højskolen. 
Se også Pastorens klum-
me om samme emne.

Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

Sidste år introducerede Skov- 
og Naturstyrelsen (SNS) ved 
naturvejleder Jesper Vagn 
Christensen en praktisk 
øvelse i naturpleje. Som 
sidste år, var ikke mange 
mødt frem. Dog flere lokale, 
som ikke var der sidste år. 
Mottoet er ’Giv naturen en 
hånd’. Se også inde i bladet 
(side 7 og 8) og i HP nr. 7. 
Der mødte 10 personer op kl. 
10 på P-pladsen i strålende 
sol. Bevæbnet med moderne 
leer og klipperedskaber, med 
madkasse og vanddunk gik 
gruppen over til området 
med buske af birk og pil. 
Heldigvis var det tørt, og 
det hårde arbejde med at 
skære buskene ned og slæbe 
sammen i stak, gik stærkt. 
Dog var der grænser for hvor 
hårdt, der kunne arbejdes i 
varmen. I pauserne forklarede 
Jesper om den natur, man 
var i. F.eks. nævnte han, at 

plejegrupper og leslåning på Maden

begrebet ekstrem rigkær er 
en betegnelse for en lokalitet, 
der indenfor 1 m2 rummer 
mere end 50 arter. Sådan 
én fandtes let. Det mest 
imponerende er, at Jesper 
kendte hver et strå ved navn. 
Deltagerne drøftede ind i 
mellem over, om det dog ikke 
var muligt at mekanisere 
noget af arbejdet, det ville 
det være mere motiverende at 
hjælpe en maskine og så ellers 
overtage vedligeholdelsen af 

området på lokalgruppebasis 
hen over året. Det ville være 
betydeligt mere effektivt. 
Den vigtige afgræsning 
blev også berørt og begrebet 
koklappelaug blev atter luftet. 
Susan Ascot blev udpeget 
som kontaktperson til SNS, 
som nu vil se på de nævnte 
forslag. Der er således lagt op 
til, at man lokalt kan folde sig 
ud som naturplejere, og få et 
praktisk forhold til naturen 
flere gange om året.           pd

Jesper gennemgår de ca. 50 arter, der er i et såkaldt ekstrem rig kær  

Foto: pd


