
Første temaartikel om bugten 
– i januar – blev omhyggeligt 
planlagt og aftalt, men blev til 
noget helt andet. En manual 
i brug af nærnaturen. En helt 
anden dimension blev fokus 
for artiklen. Bugten blev 
grundlaget for en kulinarisk 
oplevelse og - hvem ved – en 
idé til nyttiggørelse.

MuslingEMåltid
Af Jakob Haahr 

I julen boede en svensk-fransk 
familie på Helnæs Mølle. 
Hun, Helena Melquist, er land-
skabsarkitekt og svensker og 
han, Dominique Palanche, er 
franskmand og uddannet kok. 
Perfekt, tænkte jeg - en svensk 
landskabsarkitekt, der går på 
opdagelse i Helnæsbugten, ser 
den med svenske øjne og beret-
ter for postens læsere derom – 
det bliver en alle tiders start på 
artikelserien om bugten. Hun 
indvilgede i min idé, og det var 
alt sammen meget godt, men så 
kom Dominique - den franske 
kok - til at spørge om noget, og 
dermed blev denne artikel til 
noget helt andet end oprindelig 
tænkt. 

Har i en lokalret?

Kokken Dominiques spørgs  - 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41
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Bugten, kokken og blåmuslingen
Første temaartikel om bugten – i januar – blev omhyggeligt planlagt og 
aftalt, men blev til noget helt andet. En manual i brug af nærnaturen. 
Forsiden og side 4 og 5

redaktionelt. Bugten – ny artikelserie
Jakob Haahr – HelnæsPostens specialist på bl.a. naturoplevelser og 
friluftsliv - har fostret idéen om at beskrive en lokalitet og følge den 
gennem et år. 
Side 3 og 6

Nationalpark på Helnæs  
En ulv i fåreklæder eller et får i ulveklæder?
Side 8 og 9

klimatopmøde i Forsamlingshuset
Forslaget fra Energi- og Miljøforeningen blev fremlagt i forsamlingshuset 
den 14. december, samtidig med det globale møde COP15, København.  
Side 9

Jul på Helnæs
En tur med mangfoldighed.
Side 10 og 11

Juleloft med luciaoptog og krybbespil
Side 12

Juletræsfest i forsamlingshuset
Side 13

teatertur og tarteletfest 2010 er planlagt
Side 16

Læs også
Pastorens klumme: Meningen med det hele.
Et aktuelt indlæg om lokale forhold vedr. Ebberup Skole 
Side 3

debat. Vi har modtaget indlæg fra:
Marianne Therp, Anders Bang og (kendt af red.) anonym indsender.
Side 7

Børnesiden med juletræsfesten
Side 13

Helnæs i globaliseringen
Vi er i 2010, et nyt årti, og vi skal fortsat orientere os i en 
kompleks og uoverskuelig verden. HelnæsPosten har bevidst 
afgrænset sit territorium til skovene op til Hagenskov for at 
være sikker på, at noget på den anden side Langøre også kan 
komme med. Vi er altså fortsat et lokalblad, som beskæfti-
ger sig med lokale emner. Og hvad er så det? Ser vi på dette 
blad, 5. årgang nr. 1, så har vi et billede af en fransk kok på 
forsiden, der søger efter muslinger i bugten til et ”himmelsk” 
måltid. Vi har mødt udenlandske elever, på den internatio-
nale højskole, der dygtiggør sig i at lave keramisk kunst og 
vi indgår en aftale med en russisk fotokunstner om at levere 
billeder til HP i foråret 2010. Vi har en reportage fra et vind-
møllemøde, vi kalder et klimatopmøde, for at minde om, at 
løsningen på de globale klimaproblemer, begynder med det, 
man kan gøre hos sig selv. Og vi har en kort historie med et 
billede af et kinesisk ægtepar og deres lille nyfødte søn. En 
fortsættelse af en artikel i HP nr. 11,2009 om Fang, og hans 
kone Huang, som genbesøgte Højskolen, hvor Fang, som elev, 
havde lært sig dansk sprog og kultur. Nu er han ingeniør i en 
dansk virksomhed i København, hvor han bor med sin lille 
familie. Dette blad er ikke et specielt sammensat nummer. 
Det handler om hverdagshistorier om venner, der mødes til 
en højtid, og tilføjer en fremmed (mad) kultur, om unge, der 
vil ud og lære til sig og fra sig og om de påvirkninger, der får 
initiativer til at gro og give mening i en større sammenhæng. 
Og det handler om stedet, hvor kimen lægges til at dygtige 
unge, med en fremmed kultur, får lyst til at yde en indsats 
med de kompetencer, opholdet har givet dem. Det hele er et 
udtryk for den smeltedigel, der er nedlagt i det ellers van-
skeligt forståelige begreb - globalisering. Det handler om at 
række hånden frem og om at tage imod en fremstrakt hånd 
i tillid til, at man sammen kan gøre noget for en bedre til-
værelse for alle. Det er det man i reklamesproget kalder en 
win-win situation, eller i et andet sprogbrug et plus-sum-spil, 
hvilket vil sige, at jo mere vi gør sammen med andre, der har 
andre ressourcer end os selv, jo mere vinder begge parter og 
jo større værdi har de resultater, der skabes i fællesskab, dvs. 
2+2=5. Det er der for øvrigt også andre artikler, der handler 
om i dette nytårsnummer.  God læselyst og godt nytår. 
  pd

Redaktionelt
Til vore annoncører. Vi har ikke siden 2006 ændret prisen på 
vore annoncer. Vi bliver dog i 2010 nødt til at bede bl.a. om 
en beskeden dækning for portoudgiften, der stiger hvert halve 
år. En 1/16 side vil fortsat koste 100 ,- kr./md., 1/8 stiger til 
200,- kr./md. og ¼ til 400,- kr./md. Dvs. 6,4 %. 
Til vore abonnenter: Abonnementet stiger med portoforhøjel-
sen (afrundet) ved fornyelse.

Tidl. domprovst i Odense, 
Rudolph Arendt skriver et 
sted: ”Når det gælder me-
ningen med tilværelsen, kan 
den ikke gives af os, gan-
ske simpelt fordi vi jo ikke 
har hverken opfundet eller 
frembragt tilværelsen. Og 
hvad mere er, vi kan heller 
ikke ved at undersøge tilvæ-
relsen nærmere finde ud af, 
hvad der er meningen med 
den, sådan som vi kan med 
noget, der er skabt af men-
nesker; for vi er jo ikke selv 
skabere som Skaberen, der 
har skabt tilværelsen” …”Vi 
kan heller ikke fremanaly-
sere meningen med tilvæ-
relsen ved en nok så grundig 
undersøgelse af den, ej hel-
ler dokumentere eller bevise 
meningen, måske nok me-
ningen med dele eller en-
keltting, men ikke meningen 
med det hele. Meningen med 
det hele kan kun forkyndes, 
og så snart nogen udtaler sig 
om meningen med det hele, 
er der tale om forkyndelse, 
også selvom det camoufleres 
som videnskab eller filosofi. 
(Rudolph Arendt: “Hvad er 
sandhed”, Forlaget Anis, 
København 1997).

Spørger vi: ”hvad er menin-
gen med det hele?”, så vil 
enhver ordentlig videnskabs-
mand sige, at det falder uden 
for videnskabens område, 
at svare på det spørgsmål. 
Ethvert bud på hvad der er 
meningen med det hele 
vil altid være en forkyn-

delse. Dvs. en påstand som 
ikke kan bevises. Det er et 
spørgsmål om tro, hvad me-
ningen med det hele er.

Så kunne vi selvfølgelig 
bare lade det ligge og holde 
os til det sikre. Men noget 
af det som gør os til menne-
sker er, at vi er i stand til at 
spørge efter mening og for-
holde os til hvad der er godt 
og ondt, til livet og døden, 
til kærligheden, til med-
mennesket. Og alt det har jo 
at gøre med, hvad meningen 
med det hele er. Den mening 
med det hele, som altså kun 
kan forkyndes.

Op til jul kunne man i avi-
sen læse, at Ebberup skole i 
modsætning til de fleste an-
dre skoler her i kommunen 
ikke længere vil holde den 
traditionelle juleafslutning 
i kirken, fordi eleverne der 
møder forkyndelse, når præ-
sten beder fadervor og lyser 
velsignelsen. Skolen skal 
holde sig neutral og må ikke 
forkynde, siger man. Men 
det gør skolen vel heller ikke 
fordi den er i kirke til jul. Det 
er vel meget naturligt, at ele-
verne møder kristendommen 
til jul, fordi den har været en 
del af vores historie og tradi-
tion i de sidste tusind år, og 
fordi det store flertal af dan-
skere stadigvæk er medlem-
mer af folkekirken. 

Den kristne forkyndelse 
er  i det hele taget svær at 

komme uden om. H.C. An-
dersens eventyr er kristen 
forkyndelse. Det er Bach ś 
musik også. Og Rembrandts 
billeder. Hovedparten af 
alle værker i den europæi-
ske kulturhistorie siden Kri-
sti fødsel forkynder kristen-
dom. 

Enhver påstand om at noget 
er smukt og godt er desuden 
en slags forkyndelse. For alt 
det som er vigtigt og står 
hjertet nær kan man nu en-
gang ikke forholde sig neu-
tralt til. Ligeså lidt som man 
kan forholde sig neutralt til 
sin kone. Eller sine børn.

Det er vigtigt at eleverne 
møder forkyndelse i form 
af forskellige holdninger til, 
hvad meningen med det hele 
er. Det afgørende er at bør-
nene i skolen ikke kun mø-
der én bestemt forkyndelse. 
Men mange forskellige. Og 
hvis skolen lægger en prin-
cipiel afstand til enhver be-
røring med forkyndelse, så 
bliver der til sidst kun plads 
i skolen til det synspunkt, 
at der ikke er nogen mening 
med det hele. Det er natur-
ligvis også en forkyndelse. 
Men ikke en som jeg bryder 
mig om, at mine børn skal 
vokse op med.

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

tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk
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Meningen med  
det hele

Redaktionelt
Bugten – ny artikelserie
Jakob Haahr – HelnæsPostens 
specialist på bl.a. naturop-
levelser og friluftsliv - har 
fostret idéen om at beskrive 
en lokalitet og følge den 
gennem et år. Han har også 
påtaget sig ansvaret for at 
være redaktør på dette tema. 

tEMAsERiE OM BugtEn
af Jakob Haahr 

  
En mand går ned til vandet. 
Har han gummistøvler og 
olietøj på, er det sandsyn-
ligt, at han er en fisker, der 
er på vej ned til jollen på vej 
ud for at sætte nedgarn på 
en af de gamle fiskeplad-
ser. Er han derimod klædt 
i grønt, kan han være en 
jæger, der er på andetræk. 
Har han lokkeænder over 
skulderen, så kan han være 
strandjæger, der er på vej 
ud til skydeprammen, havet 
og edderfuglene. Han kan 
også være vandringsmand 
med rygsæk på ryggen på 
vej mod et bålsted og en 
overnatningsplads. Er be-
nene kortere kan han være 
en lille dreng, der sopper 
rundt i vandet med en kejs 
på jagt efter strandkrabber. 
Er han en hende, kan hun 
være i badedragt på vej ud 
for at udforske bølger og 
udleve badeliv. Påklædnin-
gen kan også være våddragt 
og bermudashorts, og så er 
hun måske kitesurfer på vej 
ud i et hop, der kan være så 
specielt, at benævnelsen af 
hoppet stadig kun ejer et 
engelsk navn. Eller hun kan 
vandre i indskyllet tang til 
knæene med et kamera og 
dermed være en kunstner, 

tlæs mere på side 6
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mål lød oversat til dansk: Hvil-
ken lokal spise har I her på 
Helnæs? Lokal spise? – jeg 
ved ikke, om jeg blev over-
rasket over spørgsmålet – i 
alle tilfælde var jeg ved at 
fremstamme noget med nog-
le koteletter oppe fra Spar, 
men så kom jeg i tanker om 
skrubberne vi nogle gange 
fanger i bugten og om ålen 
og sennepssovs. Jeg fortalte 
videre om Max og Hansines 
jordbær, om Christians rød-
beder, om klapjagt den 10. 
oktober og rådyrspise og dy-
rekølle på kroen og tungen 
kørte videre om de berømte 
Helnæsasparges…

Har i muslinger?

Muslinger, har I det? Spurg-
te han så. Ja, svarede jeg, 
mens jeg ikke kunne undgå 
at tænke på de mange rifter 
jeg har fået i fødderne af de 
her muslinger, som skærer 
hver gang, jeg med bare tæer 
trækker kajakken ud i van-
det og sætter mit legeme ned 
i den.  Jeg fortalte ham om 
dengang, jeg havde været vi-
kar på Dreslette skole, og jeg, 
på vej hjem på min cykel, så 
millioner af blåmuslinger, 
der i stormen var skyllet op 
på stranden på Agernæs. 
En meter høj bræmme fyldt 
med muslinger lå der. Jeg 
fortalte ham om, hvordan 
jeg dengang var stoppet op, 
og havde forestillet mig at 
jeg kunne blive millionær 
ved at sælge alle de muslin-
ger.  Jeg fortalte, hvordan 
jeg havde taget min Haglöfs 
skolerygsæk, som i forvejen 
kun indeholdt et par mate-
matikbøger og fyldte den 
med muslinger.  Derhjemme 
havde jeg tidligere serveret 
muslinger for Pia, og selv 
om jeg kun havde lavet en 
lille portion, var meget ble-
vet levnet. Hun kunne slet 
ikke lide min ret. På møllen 
har jeg også tilberedt mus-
linger flere gange, med grup-
per, uden at resultatet var 
noget stort - så efterhånden 
var jeg af den opfattelse, at 

muslinger bedst egnede sig 
som agn, når der skal fiskes. 
Den franske kok, fik, med 
mit ja til muslinger, julelys i 
øjnene: ”Blåmuslinger - My-
tilus edulis”, sagde han. Ja, 
sagde jeg. Det blev starten 
til en lang muslingesamtale, 
der endte med en aftale om, 
at jeg skulle hjælpe ham med 
at hente muslinger ude i bug-
ten, og så skulle han tilbere-
de muslinger til os. Og den 
stakkels landskabsarkitekt, 
der ellers skulle have været 
på ekskursion og opdagelse i 
bugten og skrive artikel, fik 
i stedet for til opgave at tage 
til Fyn for at købe råvarer. 

På muslingefangst

Næste dag, den 26. decem-
ber 2009, drog vi af sted fra 
morgenstunden. I en kano 
stævnede vi i klart vindstille 
og koldt vejr og iført waders 
ud fra Helnæs Mølle. Kano-
en var lastet med en rejehov, 
en åre og 4 spande. Efter 20 
minutters kanosejlads langs 
kysten mod nord gled vi 
frem til nogle muslingeban-
ker. Vi gik i vandet og med 
åren løsnede vi muslinger 
og ved at føre rejehoven ind 
i muslingebanken kunne vi 
stryge fine og flotte muslin-
ger. Mange var små og dem 
sorterede vi fra, kokken Do-
minique fik kolde fingre og 
vi besluttede derfor, at sorte-
re de sidste muslinger hjem-
me i køkkenet. I køkkenet 
skulle muslingerne renses. 
Med en kartoffel kniv skar 
vi de hæftetråde af, også kal-

det byssustråde, som mus-
lingen fæster sig fast til sten 
og pæle med. Under arbejdet 
fortalte Dominique, at Mus-
linger ikke må ligge i vand, 
så tror de at de arbejder og så 
åbner de sig og afgiver smag 
til omgivelserne. De skal 
bare skylles.

Måltidet forberedes

Dominique fortalte, at han 
stammede fra et lille land-
brug i Loiredalen i Frank-
rig, hvor han var vokset op 
sammen med sine 5 brødre. 
Ingen af brødrene kunne 
overtage landbruget for det 
var simpelthen for småt.  
Derefter berettede han om, 
hvordan han var blevet kok 
og han kunne fortælle at han 
på et tidspunkt havde arbej-
det på en fiskerestaurant i 
København. Pludselig, midt 
i hæftetråde og historier om 
fransk landbrug og madkul-
tur, ringede telefonen. Det 
var Helena Mellqvist - hun 
havde været i Hårby hvor 
Superbrugsen havde haft 
lukket, og nu stod hun i Spar 
og skulle vælge vin til mus-
lingerne. På fransk disku-
terede de vinudbudet og de 
var ikke synderligt tilfredse. 
Hun ledte efter en Musca-
det. Kokken Dominique 
kunne bagefter fortælle, at 
det helst skulle være en tør 
vin fra Pays de Loire. Det er 
en relativ billig vin, men det 
er meget vigtig, at den ikke 
smager for meget af frugt. 
Siden kom Helena hjem og 
skar chalotteløg og hvidløg 

op og Pia blev tilkaldt for nu 
nærmede det sig. Og så tog 
Dominique og puttede mus-
lingerne i gryden og herefter 
tog hvidløget, chalotteløget, 
persillen, smørret, saltet og 
vinen samme tur. Gryden 
fik låg og varme, Dominique 
rørte forsigtigt og 7 minutter 
senere var muslingerne klar. 

Himmelsk måltid

Vi kunne sætte os til et vel-
dækket bord, der også rum-
mede koldt hævet brød. Med 
tommel og pegefinger viste 
Dominique hvordan man 
skulle fatte om en muslinge-
skal og med den nippe mus-
linger ud af de andre skaller 
og føre kødet til munden og 
ganen. Ih, hvor det smagte, 
og der blev skålet i en god 
hvidvin, og vi kom i den 
himmel, vi ellers så sjældent 
er i. Det her var det tætteste 
vi kunne komme Babettes 
gæstebud, og når vi ikke 
var salige forblev samtalen i 
muslingeuniverset. Vi snak-
kede om muslingeopdræt, 
om røgede muslinger, om 
at man både i Danmark og 
Frankrig siger at muslingen 
bør fiskes i måneder der en-
der med R, om at i Belgien 
spiser man ”moules marinie-
res” med pommes frites, og 
at det nok er det nærmeste 
man kommer en nationalret 
i Belgien. Og Dominique be-
rettede om, hvordan man i en 
anden version af denne ret, 
kunne lave en opbagt sovs 
”Moules sauce poulette”, der 
blev lavet af smør, mel, fløde 
og “muslingekraft”........sik-
ken en stund.
Nu flere dage senere. er den 
fransk-svenske familie rejst 
hjem til Sverige. Tilbage er 
herfra kun at sige tak – tak 
for besøget og tak fordi I 
lærte os hvordan muslinger 
skal tilberedes. Nu er blå-
muslinger ikke længere blot 
agn, men den ædleste spise 
og det bedste af det hele er, 
at den er lige der ude i bug-
ten, lige til at samle op – bon 
appetite.
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JONSERED BV 2126
Effektiv, håndholdt blæser, 
der kombinerer høj effekt 
med brugervenlighed. Med 
Spin Start for nem start og 
sugesæt, hvis du vil hellere 
vil suge løv og græs op.

  2.495,-
JONSERED B 2126
Som BV 2126, men uden sugesæt og Spin Start.
 

 1.995,-

BLÆS PÅ RIVEN...

Mulighed for finansiering via Jonseredkortet – hør mere hos din lokale 
Jonsered-forhandler. 

Kig ind - hos os fi nder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.www.jonsered.dk

JONSERED BV 2126
Effektiv, håndholdt blæser, 
der kombinerer høj effekt 
med brugervenlighed. Med 
Spin Start for nem start og 
sugesæt, hvis du vil hellere 
vil suge løv og græs op.

  2.495,-
JONSERED B 2126
Som BV 2126, men uden sugesæt og Spin Start.
 

 1.995,-

BLÆS PÅ RIVEN...

Mulighed for finansiering via Jonseredkortet – hør mere hos din lokale 
Jonsered-forhandler. 

www.jonsered.dk

JONSERED BV 2126
Effektiv, håndholdt blæser, 
der kombinerer høj effekt 
med brugervenlighed. Med 
Spin Start for nem start og 
sugesæt, hvis du vil hellere 
vil suge løv og græs op.

  2.495,-
JONSERED B 2126
Som BV 2126, men uden sugesæt og Spin Start.
 

 1.995,-

BLÆS PÅ RIVEN...

Mulighed for finansiering via Jonseredkortet – hør mere hos din lokale 
Jonsered-forhandler. 

Fortsat fra forsiden

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

østergades 
Begravelsesforretning
v/Hasse dixen
østergade 75 · 5610 Assens
tlf. 64 71 13 59 · 64 47 10 47
h.dixen@mail.tele.dk

En himmelsk ret

Rita Skov og Bjarne Haahr i Helnæs Kirke Foto: hba

Koncert og sangaften 
i Helnæs Kirke

Jul på Helnæs sluttede med 
en velbesøgt koncert med 
solo- og fællessang.
Det blev en sangaften med 
et bevis på Bjarne Haahrs 
virksomhed gennem et langt 
liv som musikpædagog. De 
ca. 80 tilhørere var skiftevis 
til koncert og til fællessang 
under pædagogisk ledelse 
af Bjarne Haahr, der aktivt 
lyttende gik frem og tilbage 
i kirken for at fornemme 
publikums acapella sang og 
med anerkendende bemærk-
ninger roste bl.a. ”tonesik-
kerheden”. Formanden for 
menighedsrådet, Helle Blu-

me, nævnte i sin afslutning, 
at hun fandt Bjarne Haahrs 
melodier nemme at lære, idet 
de føjede sig så naturligt til 
teksten. Bjarne Haahr havde 
tidligere fortalt måden han 
komponerede på. Han læ-
ser teksten igennem mange 
gange og samtidig med læs-
ningen har han fingrene på 
klaveriaturet og gradvist for 
hver læsning vokser en melo-
di op omkring teksten og når 
han føler den er ”på plads”, 
finder han nodepapiret frem 
og skriver melodien ned. 

pd

Vi HAR MOdtAgEt
Til Susanne Bach Sørensen
Dit indlæg i HelnæsPosten 
(nr. 12, 2009) får os næsten 
til at tro, at du mener, at hvis 
nogen har en anden mening 
end dig, så er de unormale.
Nu er der et gammelt ord der 
siger, at tryk avler modtryk, 
og det tror jeg bliver gælden-
de her. Derfor dette indlæg.
Hvis vi siger ja til, at Helnæs 
skal være en del af en natio-

nalpark, er det dejligt, at Jens 
Zimmer tager et initiativ, 
der gør os opmærksomme 
på, at hvis vi siger ja, er der 
andre, der med loven i hånd 
fortæller os, hvad vi må og 
ikke må. Tak for det. Lad os 
selv bestemme, hvordan vi 
vil have det på Helnæs, også 
fremover, derfor stem nej.

Lars Bang
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Fra Marianne Therp har 
vi modtaget nedenstående:

Helnæs2020 
– En samtalegruppe om 
fremtiden for Helnæs 

På vej ind i 2010 vil vi se på 
mulighederne for Helnæs i 
fremtiden.
Helnæs er det sted, vi bor. 
Det sted, vi er glade for – 
sikkert af mange forskel-
lige grunde. Helnæs er det 
sted, vi længes hjem til, når 
vi er ude. Der er delte me-
ninger om, hvordan Helnæs 
kan bevares, som et dejligt 
sted at færdes. Det er ikke 
noget nyt. Vi er jo forskel-
lige. Men der har altid væ-
ret højt til loftet, når vi har 
drøftet muligheder, og vi 
har været lige gode ven-
ner efter en debat - uanset 
meningsbrydninger. Sådan 
kunne jeg godt tænke mig, 
det blev ved at være. I øje-
blikket er der flere emner 
at tage stilling til og mange 
idéer, der skal drøftes. Det 
kræver efter min mening, at 
der bliver mulighed for at 
debattere.

Helnæs til debat

Flere forskellige ting gør, 
at jeg synes, tidspunktet 
er godt nu. For to år siden 
deltog en del af os i nogle 
udviklingsgrupper med for-
skellige emner, bl.a. trafik, 
bosætning, energi, natur 
m.v., hvor grupperne slut-
tede med fremlæggelse 
i Forsamlingshuset. Det 
var vel ikke meningen, det 
skulle slutte der. Inspireret 
af drøftelserne på de meget 
spændende møder i Energi- 
og Miljøforeningen, ville 
det være godt, om der også 
kunne ske noget på de an-
dre felter. Vi kunne nu fort-
sætte debatten.
Siden er spørgsmålet om 
Nationalparken kommet til, 
og det er da også en vigtig 
ting at få debatteret grun-
digt igennem. Jeg er helt 

enig med Susanne (indlæg 
i seneste HelnæsPosten): 
”Vi skal ikke grave grøfter 
her på Helnæs.” Og da slet 
ikke at sætte forskellige 
foreninger op imod hinan-
den i pressen. Vi danner 
vel en forening, fordi der 
er noget, vi er for. Flertal-
let af os helnæsboere er jo 
medlem af flere foreninger 
herude, så duer det ikke, de 
ikke samarbejder.

Vil du være med?

Samtalen skal foregå i en 
positiv ånd, hvor alle emner 
skal kunne tages op vedrø-
rende Helnæs fra 2010 til 
2020. Derfor kalder vi sam-
talegruppen Helnæs2020. 
Debatten om Nationalpar-
ken er tilrettelagt som et 
procesforløb, som vi kan 
bruge i vores gruppe: Hel-
næs2020. Det giver os nog-
le pejlemærker for arbejdet. 
Efter de oplysninger, vi 
fik på mødet om National-
parken i forsamlingshuset, 
vil der indtil april være tid 
til samtaler om en række 
fremlagte ”ideer og bekym-
ringer.” Herefter sammen-
skrivning (se mødedatoer 
under ”det sker” side 14). 
Endelig er der politisk hø-
ring og debat oktober og 
november.

Emner for Helnæs2020

Gruppen Helnæs2020 vil 
sagtens kunne bruge de fire 
emneområder, der også er 
sat op for Nationalparkpro-
cessen: friluftsliv, kultur-
arv, natur og erhverv, hvis 
det er det, vi vil.
Vi tager afsæt i vor egen 
fantasi og vort kendskab til 
de vilkår, der er gældende i 
den praktiske virkelighed, 
vi lever i den, vi drømmer 
om. Vi vil også kigge i den 
udarbejdede landsbyplan 
og andet materiale fra Na-
tionalparkarbejdet, ikke 
mindst ideer o. lign. Vi vil 
bruge hele perioden til at 
udarbejde konkrete idéer 

og vurdere fordele og ulem-
per ved en evt. nationalpark 
og skulle politikerne be-
slutte sig for ikke at gå med 
i Nationalparken, er der så 
meget desto større grund 
til at fortsætte arbejdet for 
Helnæs.

Arbejdsmetode

Vær åben og konstruktiv. 
Forhold dig positivt til an-
dres meninger. Lad argu-
menterne være styrende. 
Lad idéerne få vinger. Må-
lene kan foreløbig formu-
leres således: bidrage til 
at bevare/udvikle naturen, 
kulturhistorien, friluftslivet 
eller erhvervslivet/bosæt-
ningen i området.

Velkommen til debat

Du skal være hjertelig vel-
kommen, hvis du kan gå ind 
for ovenstående. 
Jeg hører gerne fra dig et 
par dage før, hvis du dukker 
op til møderækken eller til 
et af møderne. marianne@
dk-online.dk eller 2720 
1668.

Vi har modtaget denne 
nonyme foromtale

Endnu engang et selvmål?

Et mørkt kapitel i Helnæs 
kulturhistorie. Ja et stort 
tilbageskridt efter i årevis 
at have kæmpet for en fin-
kulturel indgangsvinkel til 

arrangementer på Helnæs, 
dukker dette op: En flok 
bønder, kogekoner, fiskere, 
socialdemokrater og det der 
er værre, vil prøve at under-
holde, og prøve det er lige 
ordet. Vi har nemlig smug-
kigget lidt til en prøve – en 
flok fuldstændigt talentløse 
mennesker hopper rundt og 
fortæller dårlige vittighe-
der! Det er helt sikkert den 
dårligste forestilling, der 
nogensinde er blevet opført 
nord for Alperne! Vi anbe-
faler alle der har mulighed 
for det, at købe/leje alle 48 
afsnit af Vild med dans og 
se dem om aftenen den 30. 
januar 2010! Det er fortjent, 
at de medvirkende bliver 
hængt offentligt ud. Her er 
de: Annelise, Arne, Ghita, 
Dan, Viggo, Tina, Jørgen, 
Ulrik, Søren, Charlotte og 
diverse gæsteoptrædende, 
som vi godt forstår, vil være 
anonyme! Vi ses ikke den 
30. januar

Helnæs Kulturhistoriske 
Forening

(Red. er bekendt med ind-
senderens identitet.)

der føler at hun vandrer 
rundt i et kunstværk.

den mangfoldige natur 

Vi ser, lugter, erfarer og op-
lever naturen og landskabet 
forskelligt på forskellige ti-
der af året.  Vi bruger land-
skabet forskelligt og har 
mangeartede opfattelser af, 
hvad der har betydning ude 
i landskabet. For nogle er 
landskabet et produktions-
landskab, imens det for an-
dre mere knytter sig til ople-
velser og æstetik.  For nogen 
er landskabet en vej til ga-
stronomiske glæder, mens 
andre finder det guddomme-
lige i naturen.  Det synes vi 
er sjovt og interessant. Hel-
næsPosten har derfor valgt 
at sætte fokus på forskellige 
landskabsoplevelser. Vi sæt-
ter ikke fokus på et landskab 
henover et år kun fordi det 
er sjovt og spændende, vi 
gør det også, fordi vi håber 
at nogle læsere vil huske og 

måske også få inspiration til 
at bruge deres nærnatur. 

Helnæsbugten 

Det landskab, vi i de næste 
12 måneder skal belyse fra 
forskellige vinkler, er Hel-
næsbugten. Bugten - den 
ligger lige derude.  En gang 
for længe siden var den af 
stor militær betydning og 
man beskyttede en del af den 
danske ledingsflåde i bugten 

for fjenden.  Tidligere fore-
gik al handel og transport 
på havet og bugten udgjorde 
en ikke så lille landevej. Nu 
har bugten mistet sin direkte 
erhvervsmæssige betydning 
og bruges nu i højere grad til 
rekreative formål.  I 12 må-
neder vil vi belyse bugten fra 
forskellige vinkler og med 
forskellige øjne. Formen vil 
være forskellig. Nogle gange 
vil reportagen basere sig på 

interview, fotografier eller 
en oplevelse, imens vi andre 
gange lader ordet tilfalde en 
udvalgt skribent. Hver artikel 
skal dog rumme noget, der er 
specielt for netop denne må-
ned. Ideer, tilbagemeldinger 
eller andre kommentarer til 
reportagerne modtages me-
get gerne. Temaredaktørens 
mailadresse er jhaahr@he-
alth.sdu.dk

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

Fortsat fra side 3

Udsigt over Helnæsbugten  Foto: pd

Vi HAR MOdtAgEt

Et selvmål på vej?  Foto: Dan R-J
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En ulv i fåreklæder eller et får 
i ulveklæder?

nAtiOnAlPARKOVERVEJElsER 
af Jakob Haahr 

Det er mit indtryk, at der 
er mange på Helnæs, der 
ser nationalparken og den 
organisation, der står bag 
nationalparkprojektet som 
den store stygge ulv. Eller 
rettere - det var mit indtryk, 
for det var både en interes-
sant, lødig og på mange må-
der også forsonlig debat, jeg 
oplevede til informations- 
og debatmødet i Helnæs 
forsamlingshus d. 25. nov. 
Pludselig var verden ikke 
sort eller hvid – den var 
tværtimod mere kompleks 
og grumset. Mange kunne 
på mødet se nogle positive 
ting i et evt. nationalpark-
indhold, men der var mange 
meget forståelige bekym-
ringer.
Lokalgruppen udøver et 
stort arbejde - mange fra 
lokalgruppen tager til 
Svendborg for at deltage i 
informationsmøder, og man 
diskuterer hvordan en natio-
nalpark kan komme til at se 
ud. En proces, der på mange 
måder har sat tanker i gang 
hos dem, der udøver arbej-
det i beboerforeningen og 
borgergruppen og som har 
forplantet sig videre rundt 
på Helnæs.

Hvorfor underskriftsindsam-
ling i januar?

Alligevel vil man foretage 
en underskriftsindsamling 
allerede i januar. Det forstår 
jeg ikke. For det første kom-
mer underskriftsindsamlin-
gen på et tidspunkt hvor na-
tionalparkarbejdet befinder 
sig i en ide- og arbejdsfase. 
Nationalparkundersøgelsen 
er m.a.o. ikke blevet kon-

kretiseret, og vi ved derfor 
ikke, hvad det er, vi siger 
ja eller nej til ved en så-
dan underskriftsindsamling 
Derimod vil det være mere 
relevant at spørge om Hel-
næsbefolkningens holdning 
til efteråret, når projektet i 
følge planen går ind i en hø-
ringsfase. På dette tidspunkt 
har beboerne et mere kon-
kret projekt at forholde sig 
til, og som de endog selv har 
været med til at udforme.  
En underskriftsindsamling 
eller bedre en konkret lokal 
folkeafstemning kan give 
et udmærket signal til po-
litikerne om hvilke ønsker 
befolkningen har, men hvis 
vi skriver under på noget vi 
ikke ved hvad er, så er det 
blot en underskrift på vores 
egen angst, samtidig med at 
politikerne ikke får nogen 
information om, hvad det 
er vi stemmer nej eller ja 
til.  Pengene er nu kastet ef-
ter projektet og toget kører 
– jeg har vanskeligt ved at 
tro, at politikerne vil afvige 
fra projektplanen, og derfor 
mener jeg, det handler om at 
forhandle det bedst mulige 
resultat hjem for Helnæs, og 
det gør man kun ved fuldt 
ud af at deltage i processen. 

Et komplekst spørgsmål

At skulle forholde sig til en 
eventuel nationalpark er me-
get vanskeligt. For hvad be-
tyder det at blive en del af en 
nationalpark? Et af de argu-
menter, vi hører, er at vi på 
Helnæs er et unikt samfund, 
der på mange måde lever i 
harmoni med hinanden. Det 
er rigtigt, at vi har det godt 
med hinanden herude, men 
man skal være opmærksom 
på at alt ikke er lutter lag-
kage og status quo også kan 
være et tilbageskridt. Hel-
næs og livet på Helnæs er i 

konstant forandring. Land-
bruget er i forandring – den 
landbrugskultur, der tidlige-
re har været nøglen til lokal 
næring og tidligere givet lo-
kale arbejdspladser og skabt 
basis for brugs, købmand, 
posthus og meget mere, er 
nu forsvundet. I stedet er vi 
mange, der er blevet pend-
lere. Der er langt til Odense 
og der er langt at køre vo-
res børn rundt til forskellige 
fritidsaktiviteter, og der er 
langt til købmanden. Måske 
er det derfor, at der ikke er 
kommet så mange nye bør-
nefamilier til halvøen de 
senere år? Kan en national-
park være med til at vende 
den udvikling og bidrage til 
at skaffe mere lokal næring 
og dermed også yderligere 
understøtte det sociale liv 
på Helnæs? Det tror jeg. 

de 4 temaer

Når man læser nationalpark-
loven er der 4 hovedtemaer, 
der træder frem. Det hand-
ler om styrke og understøtte 
natur, kultur, friluftsliv og 
erhvervsudvikling. Man 
skriver bl.a. at formålet er 
at ”understøtte en udvikling 
til gavn for lokalsamfundet, 
her under erhvervslivet med 
respekt for beskyttelses-
interesserne og styrke be-
vidstheden om områdernes 
værdier gennem inddragelse 
af befolkningen i national-
parkers etablering og ud-
vikling” (lov om national-
parker). Jeg spøger - hvem 

har noget imod disse 4 ho-
vedtemaer? En nationalpark 
handler, sådan jeg ser det, 
altså ikke om store hotel-
ler og pommes-frites bar og 
diskoteker og motorvej på 
Helnæs. Tværtimod kan den 
være en garanti i mod det. 
Jeg er af den overbevisning, 
at vi i stedet kan vi se frem 
til mere natur, mere varieret 
fugleliv, mere friluftsliv, 
måske større jagtudbytter 
og et endnu mere varieret, 
alsidigt og interessant land-
skab? 

Mange muligheder

Landbrugets udvikling går 
mod stordrifter og store 
selskaber. Måske kan en 
nationalpark være med til 
at understøtte lokale kultur- 
og naturprodukter og skabe 
plads for at beholde holde 
eksisterende og endog levne 
plads til mindre landbrug 
og nicheproduktion. 
Danmarks naturfrednings-
forening har lige lavet en 
undersøgelse, der viser at 
børn kommer halvt så me-
get ud som deres forældre 
og kun er ¼ af tiden ude i 
forhold til deres bedstefor-
ældre. Fra leg i havstokken 
og krabbefiskeri har børne-
nes leg i stedet udviklet sig i 
retning mod indeliv og bon-
bon lands liv. Sådan som jeg 
ser det er vores børn her på 
Helnæs ingen undtagelse. 

Hvad det handler om

Nationalparkprojektet hand-

ler også om at styrke børn, 
unge og familiers natur- og 
friluftsmuligheder bl.a. gen-
nem at understøtte skoler, 
familier og andre projekter. 
Konkrete friluftslivsprojek-
ter er også til glæde for os. 
Friluftsliv handler ikke kun 
om at bygge stier, tværtimod 
kan nogle stier i landska-
bet ødelægge landskaber, 
mens det andre steder må-
ske netop er det, der skal til 
for at komme ud. Frilufts-
liv er også jagt og fiskeri. 
De traditionelle former for 
friluftsliv, der i øjeblikket 
mangler ny ungdomsrekrut-
tering, synes jeg er vigtig at 
bibeholde og udvikle også i 
en evt. nationalpark.

Regulær afstemning

Men selvfølgelig er der også 
grund til bekymring. Vil en 
nationalpark føre til en stør-
re belastning af vejnettet? 
Vil der komme flere menne-
sker herud? Jeg tror der vil 
komme lidt flere mennesker 
herud, men jeg tror ikke at 
problemerne er større, end 
man kan planlægge sig ud 
af dem. Jeg tror, når vi læg-
ger for og imod på vægten, 
at der er større friheder og 
større muligheder forbun-
det ved at gå med frem for 
at sige nej. Men jeg ved 
det ikke, for på nuværende 
tidspunkt er der ikke noget 
at sige ja eller nej til. For-
valtningstraditioner er i æn-
dring. Nationalparkloven og 
den relative ny europæiske 
landskabskonvention giver 
os muligheder for medbe-
stemmelse.  Jeg synes, det 
er vigtigt, at vi tager i mod 
denne mulighed for med-
indflydelse som borgerind-
dragelse giver, engagerer os 
i processen og debatten, og 
så synes jeg det er vigtigt 
Helnæsboerne bliver hørt, 
gerne i en regulær afstem-
ning, men først når der er 
noget reelt at forholde sig 
til. 

Forslaget fra Energi- og Mil-
jøforeningen om en vindmølle 
blev fremlagt i forsamlingshu-
set den 14. december. 

VindMØllEMØdE
af Poul Dreisler 

Helnæs Energi- og Klimafor-
ening havde lagt sit informa-
tionsmøde om forslaget til en 
vindmølle midt i tiden for det 
globale klimamøde i Køben-
havn. Det blev dog nemmere 
at styre, en rolig og seriøs 
samtale fandt sted. Forman-
den for foreningen, Anders 
Lyng, havde med kunstnerisk 
virtuositet skabt en power-
point fremstilling, som stort 
set fulgte de oplysninger, han 
havde givet i HP nr. 12, side 7. 
Ca. 45 interesserede var mødt 
frem.

Mødets hensigt

Mødet var et informations-
møde, men vel især en samtale 
om alt hvad deltagerne kunne 
bekymre sig om – eller glæde 
sig over, inden næste fase, der 
er at lodde interessen hos fast-
boende, folkeregistrerede ved 
en spørgeskemaundersøgelse, 
der skal gennemføres så neu-
tralt, at ingen skal kunne sætte 
en plet på den. Anders Lyng 
understregede, at det skulle 
være en fair og uafhængig 
undersøgelse, der skulle gen-
nemføres. 

debatten

Så gik debatten i gang. Den 
centrerede sig om en række ho-
vedpunkter, såsom økonomi, 
VVM - undersøgelse (Vurde-
ring af Virkninger på Miljøet). 
Beboerforeningen havde i en 
skrivelse til kommunen især 
bekymret sig om gæssene i 
området. Ligesom foreningen 
i høringsfasen for kommune-
planens udarbejdelse havde 
meddelt kommunen, at man 
ikke ønskede vindmøller på 
Helnæs. En tilhænger nævnte, 
at vi selv skal tage ulemperne 
med en mølle. Gæssene fin-
der andre steder, det er ikke 

et problem. Andre nævnte de 
mulige konsekvenser af en 
vindmølles forstyrrelse af sol-
lys og lyd. Hvorfor kan vi ikke 
stille en mølle op et sted, hvor 
der er sat plads af til den, blev 
også nævnt. Anders Lyng sva-
rede dertil, at vi vil selv gerne 
have en mølle, som vi kan sige 
er vores og som skaber værdi 

for os. Til de mange andre be-
kymringer, der blev nævnt, var 
svaret, at alt ville blive under-
søgt af de myndigheder, der 
har ansvaret for vindmøllens 
placering. Og enhver der har 
spørgsmål, kan blot henvende 
sig. Som nævnt er næste fase 
yderligere information og en 
afstemning blandt beboerne. 

nationalpark 
på Helnæs  

Det er op af bakke for Nationalparken Foto: gb

Anders Lyng informerer om vindmølle Foto: Dan R-J

Klimatopmøde i Forsamlingshuset
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hvor en større fotoudstilling 
er vist med slideshow på 
lærredet og ophængte bil-
leder af høj kvalitet. Ole 
udpeger Marta, som den, 
der har taget billeder hele 
dagen. Marta er fra Vilnius, 
Lithauen, men oprindelig fra 
Skt. Petersborg, hvor hendes 
forældre bor. Hun studerer 
grafisk kunst og har specia-
liseret sig som bogillustra-
tor. Hun er færdig med sin 
kandidatuddannelse i for-
året 2010. Vi aftaler, at hun 
sender to billeder til mig og 
vi laver også en aftale om, 
at hun skal tage nogle bil-
leder til HP, når hun vender 
tilbage efter juleferien, som 
hun skal tilbringe hos for-
ældrene i Rusland. Som Ole 
siger, hvorfor skal vi gå og 
brænde så mange billeder af 
uden at nyttiggøre dem. Det 
tilbud er vi glade for og skal 
forstå at udnytte til gensidig 
glæde.

det gamle værksted

Vi når også et hurtigt kik 
ind i det tidligere smede-
værksted over for den tidli-
gere brugs, og den tidligere 
præstegård. Her har en kø-
benhavnsk amatørmaler, Per 
Sjøgren fra Værløse, med 
gode venners hjælp, atter 
hængt sin udstilling af fug-
le- og landskabsbilleder op. 
Det havde han også i 2006, 
fortæller han. Han maler og 
udstiller meget sporadisk, 
men nyder at være på Hel-
næs, siger han. Det er ved at 
være tid til at vende cyklen 
mod kirken for at finde en 

plads blandt det forventede 
store publikum.

Quiltepigernes julearbejder

På vor vej ned at Strandbak-
ken kunne vi fornemme, at 
mange havde valgt at starte 
rundturen netop hos Quilte-
pigerne. Et stort skilt med en 
venlig nisse bød os velkom-
men, og indenfor var der 
dækket op med spændende 
juleting og pigernes quilte-
arbejder. Lis og Viggo og de 
øvrige hjælpere var i hopla, 
og de røgede juleål røg hur-
tigt over disken medens det 
var tydeligt, at Viggo var i 
gang med opladningen til 
eftermiddagens krybbespil. 
Udenfor kunne vi nyde det 
flotte vejr på vej til vor næ-
ste mål – Antikken.

Antikkens og mejeriets 
juletilbud

I den hyggelige gård i An-
tikken var de to heste invi-
teret indenfor, og såvel børn 
som voksne kunne fodre 
hestene med gulerødder. 
Indenfor bød Anders vel-
kommen til en masse ældre 
julepynt og de mange møb-
ler, glas, malerier og andre 
ting for samlere – et paradis 
for dem, som har problemer 
med at finde en original ju-
legave En frisk gåtur senere 
indfinder vi os på Mejeriet 
samtidig med at et par an-
kommer til hest og tøjrer 
hestene udenfor mejeriet 
som den naturligste sag. In-
denfor er der som sædvanlig 
lidt ekstra denne søndag. 
Bulgarske plaider, ost fra 

Sinai mejeriet og smagsprø-
ver på julevinen i kælderen 
trækker indkøbslystne gæ-
ster til. Med ost i posen og 
rødvin i ganen begiver vi os 
videre mod Helnæs Kunst 
og Håndværk, hvor der er 
fernisering og debut for en 
ny kunstnergruppe.

gråzonens debut hos Munnie

Lidt spændte på hvad denne 
nye gruppe disker op med, 
tager vi de sidste skridt ind 
til en spændende oplevelse 
med fire kunstnere, der sup-
plerer hinanden godt. Mor 
og datter – Munnie og Lær-
ke – har nye grafiske arbej-
der på væggene, og Jeanette 
Thorup udstiller malerier 
med organiske temaer. Den 
sidste i gruppen er kerami-
ker Karina Sprogø Holm-
Bendtsen, som udstiller 

dagligdags ting som kander 
og toiletholdere men også 
mere skulpturelle keramik-
ting. De klæder hinanden 
godt og pengepungen var da 
også fremme hos flere gæ-
ster. Lidt presset tidsmæs-
sigt tager vi afsked, og når 
at besøge Nostal(d)gi på 
Kildegården med masser af 
dejlige julekvalitetsgaver og 
småløbende ankommer vi 
til – Laden på Stævnevej 11, 
hvor der allerede er trafik-
kaos og en atmosfære af stor 
forventning til det annonce-
rede anderledes krybbespil 
på Juleloftet.

Cyklen er det bedste be-
fordringsmiddel den tredje 
søndag i advent for (pd), der 
skal nå rundt til udstillere og 
begivenheder i den nordre 
ende af øen – fra Møllen til 
og med Kirkekoncerten. For 
at (gb) kan nå rundt på den 
søndre del og nå alt til tiden, 
er bil dog nødvendig. Helnæs-
Posten har besøgt de mange 
julearrangementer overalt på 
halvøen.

En tuR MEd 
MAngFOldigHEd
Af Poul Dreisler og gerner Bauer 

Møllen  
– stormarked med musik

Der lyder spæde harmoni-

katoner fra Møllehuset og 
de to vejrbidte naturmenne-
sker, Jakob og norske Dag, 
slås med pandekagedejen 
på det trebenede udendørs 
komfur over åben ild. Dag 
har netop produceret en ny 
portion dej med en mindre 
afvigelse i opskriften, ind-
rømmer han, da Jakob kæm-
per en (tabt) kamp for at få 
en flade ud af substansen. 
Det klumper sammen, og 
kunden står og venter. Har-
monikaen er holdt op, men 
med en tier som belønning 
og en kraftig opfordring, 
går den 11 årige Synniva at-
ter i gang og høster stor ros 
for sit spil. 
Så er det tur at gå rundt. 
Som ethvert andet sted, ser 
man her, at det indebærer 
store fordele at mange bu-
tikker er samlet på samme 
sted (shops in shop, hedder 
det vist). Her er kød og pøl-
ser af egne lam fra M. Terp. 
Bente Heines sælger kine-
siske smykker forarbejdet 
af rav, sten og perler. Han-
nelore Bess fra Bogården 
har taget et udsnit at ”hvad 
som helst” med fra sit eget 
hjemmemarked. Susan fra 
Stævnevej har et større sor-
timent af hollandsk lakrids. 
Hun har puttet 80 kg i 400 
poser, hun har honning-
kager fra Tyskland, nu da 
Christiansfelderbageriet er 
lukket, forklarer hun. Hun 

er den erfarne, idet hun 
også sælger på julemarkedet 
i Odense. Desuden har hun 
egne grankranse og tøjdyr, 
som hun selv laver til salg. 
Sidst, men ikke mindst, står 
Rie og fletter kurve af pil og 
sælger mangeartede kurve, 
bure o.m.a. Rie fortæller, 
at hun selv dyrker og forar-
bejder pilene til de ting, hun 
sælger. 

smedien

Vi holder ind i den gamle 
smedie. Forinden har vi dog 
nået at stå af cyklen og taget 
et foto af nisserne på gavlen 
af Annelises og Christians 
hus. Her bliver budt gløgg 
og småkager. Her er juleting 
og trædrejede gaveidéer til 
salg. Der er ild i essen og 
det er godt for varmen. Det 
er ukendte folk, der er der i 
år, idet familien Larsen, der 
bor nærmest ved smedien, 
er beskæftiget anderswo. 

Dog, de nye har familiebånd 
til folk på Helnæs, så går det 
alligevel. 

Højskolen

Indkørslen er flankeret af to 
store halmjulebukke / -rens-
dyr med vellignende jule-
mand og nisser på ryggen. 
En stærk duft af brændende 
spåner på gårdspladsen, vi-
ser sig at stamme fra RA-
KU-brændingen af skulp-
turer og potter og andre 
kunstneriske produkter for-
arbejdet i keramiklokalet. 
Her møder vi kun kvinder, 
der viser sig at komme fra 
Ungarn, Letland, Norge og 
Lithauen med danske Vivi 
som hjælpelærer denne dag. 
Under fotograferingen løber 
HP ś udsendte tør for strøm 
på kameraet. Ret uprofes-
sionelt, siger fotoelev, Ole, 
og han har ret. Han viser sig 
dog at være yderst hjælpsom 
og vi ender i foredragssalen, 

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFdeLiNgeN i ASSeNS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

tLF. 64 71 24 12

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

Café Lina
 Østergade 38 · Assens 
 

– byens hyg’lige café

Dagens Frokost kr. 95,-

Brunch (alle dage)
Kaffe/Te og Kage
Øl, vin og vand

Åben 11.00-17.30
Mandag lukket

Tlf. 6471 2021

»når forandringens 
vinde blæser,

bygger nogle læhegn,
andre rejser  
vindmøller!«

»denne matrikel
er forpagtet af
Anders lyng«

Jul på Helnæs

Rakubrænding ved Højskolen  Foto: Marta Zuravskaja

Synniva spiller på harmonika 
på møllen Foto: pd

Jakob bager pandekager over bål  Foto: pd
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En JulEtRAditiOn
af Poul Dreisler 

30-40 forældre og børn 
havde muntret sig om efter-
middagen i sang og leg om 
juletræet. Aftenen var kun 
for voksne. De 55, der havde 
tilmeldt sig, trodsede sne og 
kulde for at være med i fæl-
lesspisning, kreeret af An-
nelise. Flæskesteg og ris a 
la mande med mandelga-
ver. Efter formand Janus´ 
velkomst og ønsker for en 
god aften, fik befolknings-
foreningsformanden, Niels 
Ulrik, ordet for at uddele to 
priser, som egentlig havde 
været tiltænkt som præmier 
i et spil, der ikke kunne af-
vikles på grund af tilstrøm-
ningen til Krybbespillet den 
tredje søndag i Advent. Janus 
fik en Kylling, (10 cl. snaps), 
og Annelise en trææske med 
HBF brændt ind i låget, inde-
holdende terninge- og kort-
spil. En julesang indledte det 
festlige og yderst velsmagen-
de måltid. Efter stegen havde 
man formået Anders Lyng til 
at optræde. Han udfoldede, 
med egne ord, et efter Hel-
næsforhold, ”nødlidende” 
enmandsteaterstykke med 11 
roller og lige så mange hatte. 
Vindmøllen fik også sin plads 
i stykket. Et stykke, der kræ-
vede megen fysisk udfoldelse 
og egentlig burde anmeldes 

under ”sporten”. Bifaldet 
blev, i fælles overensstem-
melse med atleten, tolket 
som, ”at hvad Thalia (tea-
trets gudinde) er gået glip af, 
langt opvejes af den gevinst 
højskolebevægelsen har af en 
dygtig lærer og energisk or-
ganisationsmand”. 
Aftenen fortsatte med desser-
ten, kaffen og højlydt samtale 
ved bordene. En stemning af 
hygge, som kun kan opleves 
i de øjeblikke, den udfolder 
sig. Inden den sidste julesang 
blev sunget blev mandel-
gaverne delt ud til lige stor 
glæde og fortvivlelse. Det 
sidste overgik sidemanden til 
Deres udsendte, som spændt 
pakkede sin gevinst op. Og 
hvad åbenbarede sig? Et sæt 
juleengle i gips. Dan lagde 
ikke skjul på, at han med 
det udbytte hellere ville have 
knust mandlen i stilhed mel-
lem sine kindtænder.  
En herlig, fin og munter af-
ten var til ende. Et stort, for-
tjenstfuldt arbejde af besty-
relsen var afviklet. En aften 
”i byen” til en ualmindelig 
rimelig pris og kulinarisk 
glæde var til ende. En af de 
gode låger i kalenderen og så 
var der kun 5 dage til juleaf-
ten. 

Juletræsfest 
En rigtig julemand havde i 
år fundet vej til Helnæs, da 
der den 19. december var 
juletræsfest i Forsamlings-
huset. Med børnenes råb: 
”Julemand, Julemand kom 
nu frem” kom han med 
sækken fuld af pakker og 
med sit: HO- HO- HO- og 
ringeklokke listende forbi 
vinduerne og ind i salen, 
hvor han straks havde bør-
nenes fulde opmærksom-
hed. For en lydhør flok 
fortalte han om turen fra 
Grønland og at nissemor 
sad og tog imod ønskerne 
fra børn gennem en mo-
derne computer, blot ved at 
trykke på en knap blev alle 
ønsker registreret. 

Ind imellem blev der danset 
om juletræ, sunget julesan-
ge, leget de gode gamle ju-

lelege: Jeg gik mig over sø 
og land… Bro bro brille… 
Nu har vi jul igen - ud og 
ind ad dørene. Alt sammen 
vellykket med den dygtige 
julemandforsanger med 
den kraftige stemme. Da 
julemanden var rejst videre 
var der godt til munden. 
Godteposer og sodavand til 
børn. Gløgg, kaffe og æb-
leskiver til de voksne. Ros 
til forsamlingshuset for en 
god og børnevenlig efter-
middag.

Redaktionen ønsker alle 
vore læsere af børnesiden 
et godt nytår.

 
 SALg & rePArAtioN 
	 l	 Cykler
	 l	 Scooter
	 l	 Havemaskiner
	 l	 Tilbehør
	 l	 Brugskunst ude/inde

 dalvænget 12 
 tlf. 64 71 45 10 l www.fricykler.dk

CYKLER & HAVE
ASSENS

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

Af Anne Hansen

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

Kokken på Gl. Brydegaard 
byder på 

månedens menu

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

Søndag åbent
12.00-20.00

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk w
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JulEn
af gerner Bauer 

Allerede udenfor laden var 
mange mennesker forsam-
let, og med Befolknings-
foreningens 216 medlem-
mer fylder de jo ret meget. 
Det var en synlig bekymret 
”udlejer” Peter Søgaard, 
som så sig omkring ”Kan 
konstruktionen nu holde 
til alle de fremmødte” må 
han have tænkt. Og ganske 
rigtigt – der kom ca. 160, 
der ville opleve dette nye 
indslag i Jul på Helnæs. 
Foreningens adelsmærke – 
en pilsner – serveres natur-
ligvis ved indgangen, og i 
dagens anledning blev der 
også budt på kaffe og Bet-
tinas hjemmebagte småka-
ger. Hans Carlsen og Søren 
Præst agerede velkomstko-
mité og det kunne tydeligt 
ses, at der var gået lang 
tid med forberedelse og 
indretning af laden til en 
scene. Mange baller halm 
og et hav af projektører er 
installeret, og bænke og 
borde kørt ind til lejlighe-
den. ” Alle skal helst kunne 
se og høre, hvad der sker” 
hvisker Niels Ulrik til HP’s 
udsendte, lige før forestil-
lingen lettere forsinket går 
i luften. Det er køligt, men 
man kan mærke, at forvent-
ningens glæde giver var-

men. Og så pludselig sker 
der noget…

luciaoptog og introduktion

Frem gennem den store 
lade kommer Luciaoptoget 
med Viggo som Luciabrud. 
Hvor bærer han dog den 
luciakrans flot og hvilken 
holdning. Måske er det af 
nervøsitet, for ikke at få 
ild i de få hår, der er til-
bage på hans hoved?  Flotte 
hvide dragter syet af Lene 
Runge, kombineret af dybe 
mandfolkerøster og enkelte 
spæde kvindestemmer, gi-
ver forsamlingen det før-
ste indtryk af et anderle-
des krybbespil dog med 
respekt for traditionerne. 
Fortælleren Niels Ulrik in-
troducerer løjerne, og giver 
de fremmødte et fint oplæg 
til krybbespillets baggrund 
– Jesus fødsel i en stald 
i Bethlehem. De enkelte 
medvirkende præsenteres, 
og allerede her ses et irri-
terende får, som hele tiden 
vil blande sig og gnubbe 
sig. Og så tager handlingen 
fat.

Krybbespillet

Fortælleren beder om assi-
stance til at få båret Jesus 
i krybben ind på scenen. 
En stolt moder i skikkelse 
af Tina nusser om det lille 
Jesusbarn (Jørgen Hessel-

bjerg) i ”badekarret” og 
faderen Josef (Viggo) er i 
gang med sit arbejde med at 
fabrikere musefælder. Ind 
træder de 3 vise mænd fra 
Østerland (her omtalt som 
de 3 halvfulde mænd fra 
Østergård) og overrækker 
den lille familie i stalden 
gaver. Den første vise mand 
i skikkelse af Arne guld – 
en guldøl, som straks ind-
tages i krybben. Den anden 
vise mand i skikkelse af 
Niels Murer kommer med 
røgelse – en pakke cigaret-
ter og endelig den sidste i 
skikkelse af Jens Zimmer 
med myrra– her med Moira 
i hånden. De geniale gaver 
får klapsalver med på vejen 
fra den store forsamling. I 
medens farer Helligånden 
rundt på høloftet og sup-
pleres fint af Kong Herodes 
optællingsudsendte spillet 
af Ghita godt med polster. 
Josef / Viggo arbejder støt 

videre med sine musefælder 
og finder den helt rigtige 
lim – muslim. Stort bifald. 
Den anderledes afslutning 
fortæller, hvad der siden 
er sket med personkredsen 
– nemlig at de alle er endt 
på en meget nordlig belig-
gende halvø, og har fundet 
sig roller der, som de alle 
har det godt med.
Ikke mange af spillets re-
plikker var aftalt på for-
hånd, og den fine balance 
holdt alligevel hele vejen 
igennem.
Efter afslutningen kunne 
man se smågrupper af til-
skuere, drøfte livligt, det 
de lige havde oplevet. Alle 
havde fået en spændende 
og anderledes julehistorie 
fortalt, som de længe efter 
vil huske. Og måske er der 
skabt en ny tradition i Jul 
på Helnæs.

Juleloft med lucia optog 
og krybbespil

Collage af Krybbespillets mange finurligheder Foto: hba

Juletræsfest i 
forsamlingshuset

Juletræsfest i Forsamlingshuset  Foto/collage: hba
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Gudstjenester
10. januar kl. 9.30
17. januar kl. 11.00
24. januar kl. 9.30
31. januar kl. 11.00

Fællesspisning
Årets første fællesspisning 
afholdes fredag den 22. ja-
nuar kl. 18.00 i Borgerhuset 
med god mulighed for de 
mindste og for os med nyt-
årsfortsætter til at lege nogle 
timer i gymnastiksalen. Ho-
vedretten og desserten plan-
lægges af en gruppe erfarne 
kendere, som alle har mi-
nimum 50 års erfaring udi 
madkunsten. Tilmelding se-
nest den 19. januar til Mie på 
tlf. 47523747 eller 22874901.
Eigil

Pilekurser 
Kursus for begyndere og 
øvede
13. og 14. marts, 
17. og 18. april, 
26. og 27. juni,  
31. juli og 1. august.
På Helnæs Camping i 
grillhytten. Lørdage kl. 
13-21, søndage kl. 9-15. 
Et weekendkursus koster 
500 kr. og der må påreg-
nes et beløb til materialer. 
Tilmelding til Rie tlf.
nr.:  22 74 11 68.

Møderække i gruppen  
Helnæs2020
13. og 27. januar,
10. februar,  
03. og 24. marts 
Alle dage kl. 19.30 i Borger-
huset

Marianne Therp

Menighedsrådsmøde
Der afholdes møde i menig-
hedsrådet onsdag den 20. ja-
nuar kl. 19.30 i Borgerhuset.

Helnæs Jagtforening
Der afholdes rævejagt søn-
dag den 17. januar kl. 9.30 
fra Borgerhuset. Der er bik-
semad efter jagten.
Og så afholdes der general-
forsamling i jagtforeningen 
torsdag den 21. januar kl. 
19.30 også i Borgerhuset

Peter M. Hansen

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

Generalforsamling og 
bankospil
Helnæs Beboerforening ind-
kalder til generalforsamling 
(med efterfølgende banko-
spil) tirsdag den 26. januar kl. 
19.00 i Helnæs Forsamlings-
hus. Dagsorden i henhold 
til vedtægterne. Husstands-
omdelt indkaldelse følger. 
Opkrævning af kontingent 
for 2010 finder sted i januar 
inden generalforsamlingen. 
Godt nytår

Beboerforeningen

Sy og Strik
Ta’ dit sytøj, strikketøj el-
ler andet håndarbejde med 
til en hyggeaften med kage 
og kaffe. Det sker i Borger-
huset tirsdag den 19. januar 
og mandag den 8. februar kl. 
19.00. Tilmelding ikke nød-
vendig. 
Evt. spørgsmål til Birgitte på 
tlf. 20 18 53 46

Ølsmagning for kneitene
Der er ølsmagning for 
kneitene på Helnæs man-
dag den 11. januar kl. 19.30 
i Borgerhuset. Tilmelding til 
Jørgen tlf. 64771829 eller til 
Dan på tlf. 64771501 eller på 
mail darajo@mail.dk

Torsdagsklub
Det blev en hyggelig og god 
eftermiddag, da vi oplevede at 
få læst julehistorier af en rig-
tig skuespiller. Det var Jette 
Mecklenburg fra Fredericia, 
der underholdt os, og der var 
sponsoreret både æbleskiver 
og slik, så det blev en god jule-
afslutning.
I januar 2010 er der 2 arrange-
menter, nemlig Steen Ågård 
fra Odense, der vil vise film 
og fortælle om en spændende 
rejse, han har haft til Afrika, 
det er den 7.1. 
Den 21. 1. får vi besøg af ho-
spitalspræst Solvejg Refsgård, 
der vil fortælle om sit arbejde 
på OUH.
Alle er velkomne også selv om 
det kun er for en enkelt gang.

ah

Årets første fest
Helnæs Befolkningsforening 
afholder i anledning af at 
julen og nytåret er vel over-
stået, en lille sammenkomst 
i Forsamlingshuset den 30. 
januar kl. 18.00. Først lettere 
underholdning i revygenren, 
hvor man bl.a. vil kunne 
møde de kongelige og være 
vidne til uropførelse af styk-

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
Fmd. 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 JAnuAR 2010 Rubrikker sendes til Gerner Bauer 
bauerbo@os.dk · tlf. 39 76 65 76

go’ fest – go’ 
musik

Søren Navntoft
tlf. 6477 1612 HELNÆSPOSTEN

www. helnaesposten.dk

ZoNeterAPi  
og mASSAge

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

sønderby 
smede- og VVs

v/Karsten Andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

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

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

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

KØB Og sAlg PERsOnligE KORt nYt

Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret 
fra fryser
Lammespegepølser sælges 
hele og halve 
Lammeskind - på bestilling. 
Tlf. 64 77 16 68 eller 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 

Kalvekød sælges
Kælekalv til fryseren
Er det lige det, du mangler
Kontakt Ulrik, Ryet 28
Tlf. 64 77 19 11

Fryseboks
Boks i frysehuset til leje 
En 160 liters fryseboks er til 
leje.
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

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

ket ”Halløj på Halvøen”, og 
derefter spisning af stor re-
vymenu. Der vil være dans 
til diskotek/jukeboks og kl. 
24 er der underholdning 
specielt rettet mod pigerne: 
formentlig H.M.I.M.S. Efter 
dette indslag mere dans og 
hygge. Baren er velforsynet 
med drikkevarer. Pris for 
dette unikke arrangement er 
kr. 180. Bindende tilmelding 
til Dan, Stævnevej 2 Tlf. 
64771501 med indbetaling 
af kr. 180 pr. deltager senest 
den 20. januar. Først til mølle 
princippet er gældende men 
medlemmer har fortrinsret.

Helnæs Befolknings 
Forening

 

Vi bragte i HP nr. 11 en ar-
tikel om en kinesisk elev på 
Højskolen, Fang, og hans 
kone, Huang. De har nu 
sendt HP en række billeder 
af en lille ny Fang, der blev 
født lige før jul. Desværre 
har vi kun plads til at bringe 
dette ene billede af den lille 
familie. 

HP ønsker tillykke

Forbrugeroplysning 
for den der har et godt 
projekt: Har du brug for 
penge?

Landdistriktsstøtte til 
gode idéer
Tre millioner kroner fra 
Nationalparkprojektet lig-
ger og venter på, at borgere 
på Sydfyn og Øer hitter på 
noget godt at bruge dem 
til. Styregruppen har givet 
tilskud til bl.a. et naturpro-
jekt på Helnæs Made. Nu 
er der tre millioner tilbage 
i kassen, og de skal ud at 
arbejde her i foråret. 
Ansøgningsfristen udløber 
1. februar. Hent et ansøg-
ningsskema: www.national 
parksydfyn.dk 

To mill. i LAG-Assens
Der vil være ca. 2. mill. kr. 
til rådighed i 2010. Støt-
tede projekter er beskrevet 
på LAG Assens hjemme-
side. Se mere om mulighe-
derne for støtte på www. 
lagassens.dk 

Flere tilbud til børn og 
unge i landdistrikterne
Madskoler, kajakkurser og 
volleyballlejr– muligheder-
ne er mange og opfindsom-
heden stor, når der igang-
sættes projekter til børn og 
unge i yderområderne. 
Der er i alt afsat 10 millio-
ner kroner til projekter for 
børn og unge i yderområ-
derne. Tilskud kan søges af 
organisationer, foreninger, 
og almennyttige sammen-
slutninger til projekter, der 
retter sig mod børn og unge 
bosat i landdistrikterne. 
Ansøgningsfristen er d. 
1. februar 2010. Yderli-
gere information: http://
ferv.fvm.dk/Børn og unge.
aspx?ID=35878
  

pd
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

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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teatertur og tarteletfest 
2010 er planlagt
Der er mere end nogensinde 
liv i Helnæs Tarteletselskab. 
Den 13. februar tager 56 (her-
af 37 fra Helnæs) tarteletsel-
skabsmedlemmer til Ridder-
salen på Frederiksberg, idet 
de skal se Jytte Abildstrøm 
og Daimi (Gentle) spille 
Tante 1 (Clara) og Tante 2 
(Herta) i Gustav Wieds klas-
siker, Skærmydsler. På Rid-
dersalen har det fået tilfø-
jelsen ”– en skabskomedie”, 
hvilket sikkert ikke gør det 
mindre morsomt. 

Tarteletfesten 2010
Noget for noget. Teatertu-
ren blev sat i værk under en 
samtale med Jytte Abilds-
trøm i sommer om hendes 
optræden ved den lokale tar-
teletfest. Gennem et trofast 
medlem af selskabet, havde 
Jytte Abildstrøm fået kend-
skab til dette fænomen og det 
virkede tilpas crazy til at hun 
meget gerne ville være med. 

Og nu kommer hun fredag 
den 9. april med sig selv og 
hvad hun kan finde på, ved  
vi ikke, men overskriften 
for aftenens gæsteoptræden 
er: ”Hvor får vi kræfterne 
fra”. Mon ikke Jytte Abilds-
trøm tænker på, at det er fra 
humoren, det uformelle, det 
positive og det konstruktive 
i tilværelsen, der giver vita-
minerne. Hun vil krydre sit 
foredrag med alskens løjer 

og langkål og historier fra et 
meget langt liv på scenen, tv, 
film og overalt, hvor der er 
plads til et forløsende grin og 
en seriøs eftertanke.
Billetsalget er begyndt for 
medlemmer, dvs. alle, der 
tidligere har deltaget. Fra 
den 27. januar kan ikke-
medlemmer også deltage. Vi 
etablerer venteliste for ikke-
medlemmer fra 7. januar.
Mail: dreisler@mail.dk

Jytte Abildstrøm på scenen  Foto: privat

Kampen om vindmøllen 
på Helnæs er foregået 
i en meget fordragelig 
tone. Modstanden viser 
sig endnu ikke at have 
styrke. Bekymringen for 
gæssene vejer tungt. Ud-
sigten til billig strøm kan 
få meget til at glide ned.
Vejen til møllen er fyldt 
med forhindringer og 
prøvelser. Hesten spores 
og lanser brydes.

(Frit efter Cervantes) 


