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Vejret omkring jul og nytår 
har haft en stor betydning for 
mange, ofte med besværlige 
konsekvenser. I dette num-
mer af HelnæsPosten giver 
det sig udtryk i artikler om 
den nabohjælp, man oplever, 

afbøde de mangler i sneryd-
ningen, det kommunale fæl-
lesskab ikke magter. Vi ser 
også flokke af hvide svaner 
lejre sig på markerne og søge 
føden i de spæde kornspirer, 
der er brudt gennem jordens 
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overflade. Endelig har vi på 
forsiden valgt at illustrere 
vinteren med et billede af 
den nedgående sol, der farv-
er himlen smuk rød over den 
sneklædte mark. 

når det brænder på og man 
ikke kan komme hjemme-
fra til julefest hos børn og 
børnebørn. Eller erfarer, at 
det nære fællesskab også 
rummer store maskiner og 
mænd, der er villige til at 

Solnedgang over
Helnæs

foto: hba

Helnæs
Antik
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Hjertestarter - Hjertestartere på Helnæs
Det initiativ, der tidligere på året blev taget af Ejgil Kristensen, Hel-
næs Camping har nu båret frugt. Torsdag den 16. december  blev 
apparaterne leveret af firmaet ’Hjertevagt’ ved en demonstration 
på Højskolen. 
Side 4

Forsamlingshuset - Generalforsamling med overraskelser
En tilsyneladende ’almindelig’ generalforsamling blev mere dra-
matisk end længe set. 
Side 5

Fødselsdag – Ingeborg på Ryet 75 år
Overfor forsamlingshuset i et lille hvidt hus, bor en spændende dame. 
Hun hedder Ingeborg Nielsen, er født i Østtyskland i Thyringen i 
1935. 
Side 6

Fødselsdagssamtale – Erik Hansen – 70 år
Samtalen med Erik Hansen på ejendommen Christines-Minde på 
Helnæs Byvej nr. 18 efterlader det meget klare indtryk, at her bor 
en mand og en familie med et stærkt sammenhold. Og sådan har 
det været gennem generationer.
Side 8 og 9

Julevejr – At komme ”hjem til jul” 
En beretning om at bo på alfarvej. En kommunal D-vej, hvor det 
fjerne, kommunale fællesskab ikke når ud, men så træder det nære 
til. En beretning om juleaften som en familiefest, som ikke må gå i 
vasken efter de mange forberedelser og store forventninger. 
Side 11

Julemarked – Jul på Helnæs 2010
Den hang i en tynd tråd, julemarkedet på Helnæs. Friske folk fik 
dog et godt marked op at stå endda over to søndage. Et større 
marked blev etableret på Møllen, et nyt koncept.
Side 12

Pastorens klumme: Om undere side 3
Generationsskifte på Højskolen. Side 3
Fra strandkanten. Side 7
Om tilfredsheden med bussen. Side 10
Børnejul side 13

Julefred på Helnæs
Julefred bruges mest om fred og fordragelighed i juletiden, 
dvs. man lader uenigheder ligge. I forbindelse med 1. Ver-
denskrig hentyder julefred til en uofficiel og uerklæret vå-
benhvile, som opstod spontant i et stykke af ingenmandsland 
mellem skyttegravene julenat 1914. Der er i mange andre 
henseender, historiske og religiøse, tæt sammenhæng mellem 
juletiden og begrebet fred. Blot ikke på Helnæs. Her udbrød 
der kort før jul en skiltekrig. En mærkelig krig, idet ingen af 
de krigsførende har bekendt, hvem de er. Krigen angår ’Kam-
pen om Nationalparken’. Studerer man skiltene nærmere ses 
det, at et stort skilt, skruet fast på Skov- og Naturstyrelsens 
pæl fortæller, at ’86% siger nej til Nationalpark på Helnæs. 
Hvad siger byrådet?’ Bag ved er et mindre skilt – næsten be-
gravet i snemasserne – der siger, ’14% er for åbent samfund’. 
I området står to kommunalt opsatte skilte, som er placeret 
ved indkørslen til Helnæs Byvej for at markere, at man nu 
kører ind i ’Årets landsby i Assens Kommune’. Ca. samtidig 
med at skiltene blev sat op i marken, blev disse to skilte dæk-
ket at pæne grå poser, så vore gæster ikke længere kan se, de 
besøger Årets landsby. Nogle mener, at sækkene er sat over, 
fordi skiltene ikke kan tåle frost og sne, andre, at de er en 
del af protesten mod byrådets flertal, der den 22. december 
besluttede at sende ’Forslag til Nationalpark Det sydfynske 
Øhav’ i offentlig høring i månederne februar og marts. Skil-
tekrigen er den første dialog, der har været om denne sag. De 
står derude i kulden – skiltene – og råber tavst til hinanden. 
Der er dog andre, der har givet dialogen om Nationalparken 
indhold og det er jo meningen med en høring, at nogle skal 
mene noget om det, der er lagt frem. Her er det som nævnt 
’Forslag til Nationalpark Det sydfynske Øhav’. Vi kan ikke 
finde Helnæs nævnt mere end én gang i forslaget (om våd-
områder bl.a). Vi må derfor bruge høringsperioden til at få 
svar på de bekymringer, der er udtrykt offentligt om Helnæs 
i TV2Fyn og i F.St. Der er blevet udtrykt ængstelse for om 
Nationalparken kan være her, når vi også skal have plads til 
Maden. En anden mener, at Nationalparken vil betyde, at der 
vil blive anlagt flere stier og bygget flere shelters og at den vil 
skabe en uvelkommen konkurrence til campingpladsen, eller 
at kommunen skulle presse på for at vi skal avle Helnæs-kar-
tofler for at skabe flere arbejdspladser. Der er mange sådanne 
spørgsmål, der trænger sig på og hvis det også frygtes, at vi 
mister både vores indflydelse og vores natur til Nationalpar-
ken, så er der da noget at diskutere. Det giver da anledning til 
eftertanke, når 86% har sagt nej til sådanne anslag mod vores 
frihed, som vi kan læse på skiltet. Men hvad mener så de, der 
har sat det andet skilt op, når de skriver at de øvrige 14 % går 
ind for et ’åbent samfund’. Og er poserne sat over skiltene 
fordi nogle kunne mene, at det er flovt at prale med at være 
årets landsby i Assens Kommune? Jo, der er meget at tale om 
i februar og marts.

pd
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PASTORENS KLUMME         Anders Lundbeck Rasmussen

Om undere
I midten af 1800-tallet, lige 
omkring den urolige tid, da 
Danmark gik fra enevælde 
til demokrati kom en ny ung 
præst til landsbyen Mern på 
Sydsjælland. Han hed Peter 
Rørdam. Og en af de første 
gange, han traf sit nye sogns 
indbyggere var til et politisk 
møde. Til mødet sagde en af 
de tilstedeværende fra talersto-
len, at Vorherre ingen mirakler 
gør. Det blev måske sagt for at 
dæmpe gemytterne i en urolig 
tid. Men sognets unge og sam-
vittighedsfulde præst synes al-
ligevel, at han burde sige noget 
til det. Så Peter Rørdam trådte 
frem og sagde: ”Som Vorher-
res Tjener tager jeg nu Ordet 
og siger, at jeg tror, Vorherre 
gør Undergerninger endnu. 
Det er en Undergerning, at 
Vorherre lader Sæden spire, 
vokse og modnes”. Fra for-

samlingen hørtes høj latter og 
råb, fortæller Rørdam: ”Det er 
naturens orden!”, råbte man til 
præsten. Men Peter Rørdam 
fortsatte uanfægtet: ”Men 
Han, som opholder og styrer 
Himmel og Jord, gør i dette 
Øjeblik den Undergerning, at 
Jorden ikke synker under vore 
fødder, og at Himlen ikke fal-
der ned over vore Hoveder!”. 
Og da blev forsamlingen stille 
og alvorlig, fortæller han.
Det som sognepræsten sagde, 
var - ikke bare at undere stadig 
sker - men at det er et under at 
verden overhovedet er til. Det 
er et under at vi er til. Verden 
er et mirakel, et under, som 
Gud hele tiden skaber og op-
retholder.
Men hvis det er rigtigt, så er det 
et under, som vi tager for givet. 
Og ikke sådan tænker over til 
hverdag. Verden er til. Sådan 
er det bare. Og vi har travlt 
med vore egne projekter. 
Men i virkeligheden er det 

måske, det mest uselvfølgeli-
ge af alt, at noget er til og ikke 
ingenting.
Det erfarer vi, f. eks når et 
nyt liv bliver til. For når et 
barn fødes, så er det et under 
og en Guds gave, hver eneste 
gang det sker. Og vi erfarer 
det vel også når noget eller 
nogen, som vi er knyttet sam-
men med pludselig ikke læn-
gere er til. I mødet med døden 
opdager vi, hvor uselvfølgelig 
tilværelsen er, og at det er et 
under, at den er til.
Filosoffen Martin Heideg-
ger hævdede at det dybeste 
spørgsmål i tilværelsen er: 
”Hvorfor er der noget til, 
og ikke ingenting?” Og det 
spørgsmål kan fornuften og 
videnskaben ikke svare på. I 
hvert fald ikke, hvis det, der 
ligger i spørgsmålet, er: Hvad 
er meningen med mit liv. 
Hvorfor er jeg til?
Men poesien og troen har 
også et bud. Og den siger, at 

det er fordi Gud er kærlighed, 
at noget er til og ikke ingen-
ting. Det er fordi Hans kær-
lighed nødvendigvis må flyde 
over og skabe noget uden for 
sig selv, som Gud kan elske. 
Det er den kærlighed, der ska-
ber og opretholder verden. Så 
hvis nogen spørger: ”Hvorfor 
er jeg til?” Så svarer biblens 
og salmernes poesi, at det er 
fordi Gud ville det sådan. Det 
er ud af Hans kærlighed, du er 
skabt.

Generationsskifte på 
Højskolen  

MEDDELELSE: 
Højskoleforstander Kristian 
Kjær Nielsen har efter 17 år 
som forstander på Højsko-
len på Helnæs besluttet sig 
for at gå på pension med 
udgangen af januar måned 
2011. Højskolelærer Chri-
stian Falk Rønne vil fra 
februar overtage stillingen 

som forstander ved højsko-
len.
Forstanderskiftet på høj-
skolen sker som et led i en 
længere proces, hvor for-
stander Kristian Kjær Niel-
sen var så heldig at få tildelt 
en ministeriel studieorlov 
fra oktober 2010 for at stu-
dere Grundtvigs skrifter og 
skolesyn. I forstanderens 
orlovsperiode har Christian 
Falk Rønne, der har været 
lærer på højskolen i 15 år, 
fungeret som vikar med 
henblik på, om det var no-
get for ham at overtage stil-
lingen som forstander efter 
Kristian Kjær Nielsen.
I forbindelse med regerin-
gens Genopretningspakke 
er folkehøjskolerne fra det 
nye år blevet kraftigt be-
skåret i tilskud til korte 
kurser. For at rebe sejlene 
på Højskolen på Helnæs og 
lade nye kræfter komme til, 
anser Kristian Kjær Nielsen 
det som en god beslutning 
at slutte sit arbejde som for-
stander nu, hvor Christian 

Falk Rønne er kommet 
godt ind i arbejdet. Kri-
stian Kjær Nielsen bliver på 
Helnæs en måneds tid efter 
sin fratræden, for at hjælpe 
Christian Falk Rønne med 
mange praktiske sager i 
forbindelse med forstander-
skiftet, og han har desuden 
lovet at medvirke ved korte 
kurser på højskolen, når der 
er brug for det i tiden frem-
over.  
For yderligere at imødegå 
regeringens stramninger 
har højskolelærer Anders 
Lyng, der har været fastan-
sat lærer på højskole siden 
1997, besluttet sig for at 
slutte sit arbejde på højsko-
len med udgangen af juni 
måned 2011. Hvilket bety-
der, at højskolen kan spare 

en fuldtidsstilling, ved ikke 
at genbesætte denne stil-
ling. Anders Lyng har lige-
ledes lovet at medvirke ved 
korte kurser, når der er brug 
for det.
Højskolelærer Rasmus Dy-
ring, der har virket som 
vikar på højskolen under 
Kristian Kjær Nielsens stu-
dieorlov, er fra februar 2011 
blevet fastansat som lærer 
på højskolen. Rasmus er 29 
år gammel og i forbindelse 
med at højskolen fra efter-
året får mulighed for at an-
sætte en ny og gerne yngre 
kunstlærer, ser man lyst på 
skolens muligheder for ti-
den fremover. 

Kristian Kjær Nielsen
Forstander

Kristian Kjær Nielsen
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Det initiativ, der tidligere 
på året blev taget af Ejgil 
Kristensen, Helnæs Camping 
har nu båret frugt. Torsdag 
den 16. december  blev ap-
paraterne leveret af firmaet 
’Hjertevagt’ ved en demon-
stration på Højskolen. 

HJERTESTARTER
af Poul Dreisler 

Ejgil foranstaltede en stør-
re skrotindsamling på P-
pladsen ved (tidl.) Brugsen. 
Snart voksede et bjerg af 
al muligt skrammel og der 
viste sig behov for at holde 
øje med det, idet lokale og 
fremmede ellers forsynede 
sig med brugbare ting og 
sager. Hensigten var at ind-
samle penge til indkøb af 
hjertestartere til Helnæs. 
Nu er der indkøbt to hjer-
testartere, der skal placeres 
i hhv. Borgerhuset og på 
Campingpladsen. 

Hvor og til hvem?

Henrik Holm-Nielsen, fra 
firmaet Hjertevagt Aps., for-
talte og demonstrerede hjer-
testarteren for ca. 20 frem-
mødte. Han fortalte også, 
at bl.a. firmaer, sportsfor-
eninger, fitnesscentre, ind-
købscentre, ambassader og 
hospitaler køber hjertestar-
tere. Han havde netop solgt 
45 til Odense Sygehus.
En hjertestarter er et appa-
rat som vil kunne redde en 
patient med pludseligt hjer-
testop. Da en ambulance 
menes at være mere end 10 
minutter om at komme til 
Helnæs, vil en hjertestarter 
kunne få betydning, hvis 
den indenfor 8 minutter ef-
ter hjertestoppet er konsta-
teret, er bragt i anvendelse. 

Kurser er planlagt

Hjertestarteren er en ma-
skine som arbejder mere 
eller mindre automatisk, 

hvis den behandles rigtigt. 
Den er selvinstruerende 
med talte instruktioner og 
anden form for instruktion 
for brugeren. Maskinen af-
giver et stød mod hjertet 
med en kraft på 2000 volt 
og 20 amp. De to startere 
har en værdi af ca. 35.000 
kr incl. moms. Birde Hans-
son, som har hjulpet til på 
campingpladsen og som 
også har sin campingvogn 
stående på Helnæs, har til-
budt at afholde et par kur-
ser i brug af hjertestarteren, 
hvor vi også kan få frisket 
den almene førstehjælp op. 
De to kurser afholdes den 
5.februar 2011 og en dag i 
april, som meddeles senere. 
For interesserede er der på 
www.hjertevagt.dk en vi-
deo, der fortæller om en 
østjydes redning med netop 
den type hjertestarter, som 
er anskaffet til Helnæs. 
Stor tak til Ejgil Kristensen 
for initiativet til skrotind-
samlingen og indkøbet af 
hjertestarterne.

Hjertestartere 
på Helnæs

Henrik Holm Nielsen
demonstrerer hjertestarter
foto.: pd
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Generalforsamling med overraskelser
En tilsyneladende ’almindelig’ 
generalforsamling blev mere 
dramatisk end længe set. For-
mandsskift og indførelse af 
nye betegnelser i forenings-
arbejdet.

FORSAMLINGSHUSET
af Poul Dreisler 

Dagsorden med et trykt regn-
skab på bagsiden til de ca. 
20 fremmødte aktionærer i 
forsamlingshuset lå klart, da 
generalforsamlingen den 30. 
november skulle i gang. Jens 
Zimmer blev valgt som diri-
gent. Det oplystes i formand 
Janus Storms beretning, at 
man havde fortsat arbejdet 
med at forskønne huset, idet 
der var kommet nyt betræk på 
stolene, nye gardiner for vin-
duerne og andet til den fort-
satte renovering og ombyg-
ning. Glædeligt var det, at der 
også var sket en fordobling af 
udlejningen i forhold til sidste 
år, ligesom der er strammet op 
på priserne for udlejning. Der 
er gennemført en differentie-
ring mellem medlemmer og 
ikke medlemmer. De skal be-
tale hhv. 950 kr. og 1200 kr. 
for tilladelse til at råde over 
huset i to døgn. Desuden skal 
der, som noget nyt betales 150 
kr. i affaldsafgift ved brug af 
den låste container samt 400 
kr. for obligatorisk rengøring 
og endelig skal der erlægges 
500 kr. i depositum.

Afstemninger

Bestyrelsen havde fremsat 
to forslag til ændring af ved-
tægterne, bl.a. at indkaldelse 
til generalforsamling skulle 
ske ved en gratisannonce i 
HelnæsPosten samt opslag i 
kassen ved forsamlingshuset. 
Efter en længere debat blev 
forslaget trukket tilbage, idet 
man generelt ønsker at få en 
bedre information forud for 
generalforsamlingens afhol-
delse end det er muligt at give 
gennem HP ś gratisannonce. 
Det andet forslag var også en 
nydannelse. Her ville besty-

relsen skifte begrebet ’revi-
sor’ ud med ’bilagskontrol-
lant’. Bestyrelsen havde den 
opfattelse, at der knyttede 
sig særlige forhold til en ’for-
ening med begrænset ansvar’ 
og betegnelsen revisor, som 
ikke var forenelig, derfor en 
ændring. Det var ikke noget 
problem for forsamlingen 
at følge bestyrelsens ønske, 
hvorfor der senere blev valgt 
to bilagskontrollanter og en 
bilagskontrollantsuppleant. 

bestyrelsesvalg

Aftenens drama udspillede 
sig om personvalgene, idet 
formanden, Janus Storm og 
Erik Mortensen var på valg 
og begge modtog genvalg. 
Desuden var Lis Jørgensen, 
Strandbakken og Hanne El-
lebæk, Bøgeskovsvej opstil-
let. Den skriftlige afstemning 
viste at stemmerne faldt så-
ledes at Lis fik flest, derefter 
Hanne, Janus og Erik, hvoref-
ter de to første var valgt. For-
samlingshusets mangeårige 

formand var dermed ude af 
bestyrelsen. Janus takkede 
for samarbejdet gennem de 
mange år. Peter Møller tak-
kede Janus for hans indsats 
den tid han havde virket som 
formand med store ændringer 
i huset.

Gaveoverrækkelse

Som afslutning på denne af-
ten overrakte Jens Zimmer, 
skiltet med Årets Landsby til 
forsamlingshuset til evigt arv 
og ære, samt opfordring til 
at de penge som fulgte med 
æren blev anvendt til glæde 
for husets publikum i form af 
en moderne projektor el.lign.
Den nye bestyrelse har senere 
konstitueret sig med Jørgen 
Nielsen, som ny formand, Lis 
Jørgensen, næstformand, Pe-
ter Møller, kasserer, Susanne 
Nielsen, sekretær, Bente Hai-
nes står for udlejning. Des-
uden er Hanne Ellebæk og 
Annelise Larsen medlemmer 
af bestyrelsen.

Helnæs Forsamlinghus  foto: hba

Jul på Møllen 
– tak for indsatsen

Så blev to hektiske søndage 
vel overstået, og der var travl-
hed, julestemning, hygge og 
godt salg i alle boderne, spe-
cielt søndag den 12. december 
var der et stort rykind, som 
viste, at det så sandelig er be-
rettiget med et marked på Hel-
næs. Der blev drukket og spist 
af Anne-Lises gløgg og æble-
skiver, lokale og udefra kom-
mende fik hygget og snakket, 
boderne blev livligt besøgt, 
nogen begyndte allerede at 
have udsolgte varer efter de 
første par timer, hvilket gjorde 
en nervøs møller glad og lettet. 
Der skal herfra lyde en stor 
tak til udstillerne, Anne-Lise, 
Hanne, Rie, Marianne, Poul, 
Susan og Lone for at have 
meldt deres ankomst, selvom 
det blev sat i værk lidt sent. Og 
selvfølgelig også en tak til alle 
de besøgende...
At Quiltepigerne og Antik-
ken også holdt liv i traditionen 
var ekstra dejligt, og jeg kan 
allerede nu sige at vi næste 
år forsøger igen, selvfølge-
lig med lidt ændringer, dvs. 
vi starter planlægning sidst 
i oktober for at kunne være 
ekstra klar, jeg vil skrive mere 
herom i oktober nummeret, 
så interesserede kan melde 
sig under fanerne, og vi der-
med kan få lavet et samlet 
Helnæsmarked til julen 2011 
Med ønsket om en glædelig jul 
til alle og et godt nytår!

Jesper Kristensen, 
Helnæs Mølle
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Mangler du en folder, brochure eller et nyt
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Overfor forsamlingshuset i et 
lille hvidt hus, bor en spæn-
dende dame.
Hun hedder Ingeborg Nielsen, 
er født i Østtyskland i Thyrin-
gen i 1935. Hun blev 75 år i 
starten af december. 

FØDSELSDAG
af Susanne B. Sørensen 

Da Ingeborg som ung skulle 
vælge uddannelse, blev hun 
spurgt, om hun ville være 
murer, tømrer, eller skor-
stensfejer - sidste mulighed 

var værktøjsmager, og det 
valgte hun. En lidt utradi-
tionel uddannelse til en ung 
kvinde, synes vi - men sådan 
var det altså i det daværende 
Østtyskland. Senere har In-
geborg været på handelssko-
le, kontor, hotel, og arbejdet 
som kok - det er en alsidig 
dame, vi besøger.

Campingpladsleder

Det, der i dag tager det meste 
af hendes tid, er en lille cam-
pingplads, Syltemae Cam-
ping, ved Vester Skjerninge. 

Her bor og arbejder Inge-
borg i hele sommerperioden 
- og hun elsker det. “Jeg vil 
fortsætte, så længe jeg over-
hovedet kan”, siger den ak-
tive 75 årige, der har arbej-
det på stedet i rigtig mange 
år. I tidernes morgen havde 
Ingeborg sin egen camping-
plads her i Danmark, hvor 
hun boede og arbejdede hele 
sommeren sammen med 
sine tre børn, mens hendes 
mand var i Tyskland - han 
var hotelejer. Om vinteren 
flyttede familien så sam-
men i Tyskland, og Ingeborg 
hjalp til på mandens hotel. 
Men desværre blev hendes 
eget sted solgt fra i 1980, 
til Ingeborgs store sorg. Nu 
kom der en årrække, hvor 
hun arbejdede som oldfrue 
på forskellige tyske hoteller. 
I løbet af denne periode blev 
Ingeborg enke.

Flyttede til Helnæs

I 1998 flyttede Ingeborg til 
Helnæs. Hun ville meget 
gerne tilbage til Danmark, 

og har i øvrigt været dansk 
statsborger siden 1968 og 
er stolt af det. “Alle I andre 
er jo bare født til det – jeg 
har selv valgt det”. Dengang 
kunne man søge statsbor-
gerskab efter 6 år i landet og 
hvis man kunne klare diver-
se sprogtests - og det klarede 
Ingeborg strygende, da hun 
jo var på campingpladsen 
her i DK, og talte dansk til 
hverdag. I dag bor Ingeborg 
på Helnæs i vinterhalvåret. 
Føler hun sig alene? Nej, 
hun har en god ven, der bor 
i Holstebro, og når han ikke 
er her, er der masser af læs-
ning, computer, og også et 
puslespil i ny og næ. Tiden 
flyver… og der skal jo også 
holdes kontakt med børnene 
og de syv børnebørn. Datte-
ren Birte bor i Ringe, her på 
Fyn, med mand og børn, og 
de dukker også op af og til. 
Jo, der er nok at tage sig til.
Helnæsposten ønsker Inge-
borg et forsinket tillykke 
med den runde fødselsdag.

Ingeborg på Ryet 
75 år

Syltemae Camping
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Det er årets korteste dag. 
Den har været gnistrende 
hvid og vidunderlig smuk. 
Til morgen gik jeg en tur 
langs stranden. I sneen ly-
ste røde rubiner i glimt mod 
solen, der langsomt stod op 
over Horneland. Ude ved 
iskanten lå en stor flok sang-
svaner og talte dæmpet med 
hinanden. Deres melodiske 
stemmer var underlagt en 
spinkelt knitrende musik 
af isen, som langsomt drev 
med brisen mod land. Der 
var et lys så stort, at jeg gik 
der helt alene og blev ganske 
lys i sindet, mens jeg tænkte 
på alt det gode, der er sket 
i løbet af det forgangne år. 
Vi herude holder af stilhed 
og svanesang. Jeg tror vi 
sammen har et uudtalt fæl-
les motto. Vi vil ikke noget 
som helst andet end stilhed 
og svanesang.
Der var nogen, der mente vi 
skulle gøre os CO2 neutrale 
her ude på næsset og bygge 
en vindmølle. Den skulle 
stå henne ved sydstranden 
og dreje på vingerne med 
skyggeslag og lavfrekvente 
lyde langt ind i byen, ja, må-
ske helt til Bobakken. Vi vil 
ikke have den slags skram-
mel, som klipper skygger i 
lyset og lægger drone under 
svanesang. Det fik vi da hel-
digvis sat en stopper for. 
Og så havde politikerne 
ovre i land fundet ud af at 
vi skulle være en del af Na-
tionalpark Sydfynske Øhav. 

Men det var altså en tand for 
meget. Skulle de derovre nu 
til at bestemme, hvor ska-
bet skal stå og stierne gå, så 
turisterne kan trampe tram-
pestier i vores kornmarker 
og spinatbede. Nå, det fik 
vi da heldigvis også sat en 
foreløbig stopper for med 
en afstemning skjult i en 
underskriftsindsamling, så 
de godtroende naturfreeks 
kunne tænke sig om, før de 
satte navn på papiret.

Vi blev desuden fejret som 
årets landsby i den nye store 
Assens Kommune. Det er vi 
da rigtig stolte af. Man satte 
pris på, at vi herude er gode 
til at spise tarteletter, spille 
petanque og dilettant, kaste 
den varme sten i vandet, 
smage på øl og fornøje os 
sammen i forsamlingshus 
og borgerhus. 
De derovre, politikere og 
godtfolk skal passe deres 
eget inde i land, så passer 
vi på Helnæs. De kan betale 
vores folkepensioner, lægge 
asfalt på vejene og sørge for 
at skolen og lægehuset i Eb-
berup fungerer. Skulle nogen 
derinde på Fyn have mod på 
at betale en god hektarpris 
for vores marker, når vi ikke 
længere selv har kræfter til 
at dyrke dem, er det i orden, 
og de må da gerne køre de-
res gylle her ud, for stanken 
generer os såmænd ikke, 
den er vi så at sige vant til. 
Men der går grænsen altså. 

Og vi har klart tilkende-
givet i både lokal og fyns-
dækkende presse, at vi ikke 
ønsker flere turister her. Vi 
har nok. Til tider mere end 
nok. Derfor har vi også sat 
et skilt op derinde på Bo-
banken næsten ved siden af 
vores fine Årets Landsby-
skilt, som kan læses af den i 
bil tilkørende besøgende. På 
skiltet står:

Det er en fin hentydning. 
Skulle nogen være lidt sene 
i forståelsen og have glemt 
vores klare udmelding i den 
skrevne presse om udvik-
lingen i turisttilstrømnin-
gen til næsset, er her et vink 
med en vognstang. Hold 
jer borte. (Redningskøretø-
jer og sneplove undtaget). 
Vend om. Kør hjem. Vi vil 
have vores tarteletter i fred. 
Sangsvanerne på iskanten 
foran stranden synger kun 
for os. Det er en aftale vi 
har indgået med hinanden. 
De er her jo som svaneturi-
ster på vinterferie en stund, 
før de rejser tilbage til deres 
arktiske hjemlande.

Sådan kære naboer og næs-
boere bør vi synge med på 
svanesangen og ønske hin-
anden et hjerteligt og godt 
nytår.

Ib Ivar Dahl
Strandbakken 45

Fra strandkanten
Svaner ved iskanten              foto: Ib Ivar Dahl

Skilt ved Bobakken  foto: Ib Ivar Dahl

Tak for snerydning

Jeg vil bare gerne takke 
landmændene her på Hel-
næs for den store hjælp det 
er at de gider rydde sne for 
de “nødlidende” i udkants-
Helnæs – 1000 tak.  Vi har 
fået et nyt slogan her i Sko-
magerhuset “Kan man ikke 

køre en meter, så kan man 
ringe til Peter”! Det er dej-
ligt når man har kæmpet sig 
frem over Fyn i snestorm og 
bilerne har givet op over for 
driverne på Helnæs, så kom-
mer Peter Søgård med den 
store maskine – sejt!

Moira A. Poulsen
Skomagerhuset
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og kaniner ELARBEJDE MED GARANTI

2010
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John Pedersen A/S
Melvej 8 - 5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14
www.jp-assens.dk

Samtalen med Erik Hansen 
på ejendommen Christines-
Minde på Helnæs byvej nr. 
18 efterlader det meget klare 
indtryk, at her bor en mand og 
en familie med et stærkt sam-
menhold. Og sådan har det 
været gennem generationer.

FØDSELSDAGSSAMTALE
af Poul Dreisler 

”Du skal komme kl. 4, for 
så er Kamma hjemme. Hun 
husker bedre end mig” siger 
Erik, da vi aftaler tidspunktet 
for vores samtale. Det viser 
sig, at det går vældig godt, det 
med at huske, selv når Kam-
ma ikke er tilstede. Der er 
gæster til eftermiddagskaffe 
i køkkenet, ved ankomsten. 
Det er Eriks fætter og tidli-
gere nabo, Carl Ellebæk (tidl. 
Hansen) og hans kone. De 
boede på den gård, der nu er 
Alexander Thiemes, men flyt-
tede til Assens for 10 år siden, 
men kommer ofte til Helnæs, 
bl.a. fordi Carl har bevaret sin 
tilknytning til Helnæs Vand-
værk som kasserer (dog ikke 
med i bestyrelsen). Efter en 
snak om fælles bekendte og 
forsøg på at regne ud, hvor-
når det og det skete, hvis man 
ikke lige kan huske årstallet, 
er det tid for samtalen med 
Erik og vi trækker os tilbage 
til ”mindestuen”, som Erik 

kalder en mindre stue med 
pc ére, printer og kontorbord. 
Den nu moderne stue har før 
været møbleret med arvede 
møbler, derfor mindestue.

Strukturtilpasning

Historien om Eriks liv illu-
strerer en sløjfe i de struktur-
tilpasninger, som landbruget 
kalder de udsving, der altid 
har præget erhvervets udvik-
ling.  F.eks. oprettedes mange 
såkaldte statshusmandsbrug i 
1920 érne. Brug på 10-12 tdr. 
land, som kunne forsørge en 
familie i én generation. Ved 
næste strukturtilpasning blev 
jorden samlet igen. Ikke af 
den, der oprindeligt havde 
afgivet jorden, men af en drif-
tig husmandsøn. De to ejen-
domme på Helnæs Byvej nr. 
18 og 20 er ikke opstået som 
statshusmandsbrug, men de 
har været gennem den samme 
tilpasning blot med 1 - 2 ge-
nerationers eje og drift. 

Familiebrug

De to nævnte ejendomme 
kaldtes familiebrug, blot på 
hver 20 tdr. land. De er etab-
leret som en del af et genera-
tionsskifte mellem en far og 
hans tre sønner på Søgård. 
Efterhånden som sønnerne 
Christian og Knud Hansen 
kom til skels år og alder, fik 
de hver 20 tdr. land af Sø-

gårds udmarker og byggede 
i hhv. 1923 og 1933 de ejen-
domme, der ligger der i dag. 
Den tredje søn, Peter, skulle 
så overtage Søgård. 

En fremsynet og driftig far

Christian Hansen, Eriks far, 
var en aktiv mand. Deltog i 
styrelsen af sognet og havde 
i mange år ansvaret for det, 
der i dag kaldes for ’teknik og 
miljø’. Erik fortæller at han 
især kan huske, at han som 
barn gik med i grusgraven 
i Maden om søndagen, idet 
der skulle måles op, hvad der 
var lavet af de mænd sognet 
havde til at passe veje og an-
det lignende, som f.eks. arbej-
det i grusgraven. Erik husker 
faderen som en fremsynet 
mand, der turde gå nye veje. 
F.eks. fandt han på, at hente 
tang ved stranden og sprede 
det ud og pløje det ned som 
gødning. En fremgangsmåde 
som landmænd på øerne tidli-
gere brugte, ofte blandet med 
staldgødning. Han var aktiv i 
foreningslivet og i Baag Her-
reds Landboforening. Han 
havde en ’knægt’ på ca. 16 år 
som medhjælper, og en ung 
pige hjalp moderen i huset. 
Chr. Hansen var så uheldig at 

miste to fingre på højre hånd 
i 1927, hvilket betød, at han 
ikke kunne malke de 8 køer, 
de havde. Moderen måtte 
så malke indtil de i 1947 fik 
malkemaskine som nogle af 
de første på Helnæs.

En efternøler

Erik havde tre søskende. Den 
ældste født i 1925 og han selv 
i 1941. 16 års mellemrum, 
hvor to piger kom til verden. 
Det gjorde, at Erik blev noget 
forkælet, idet han kom til at 
gå hjemme alene med far og 
mor. Det lå ikke i kortene, 
at den ældste skulle over-
tage. Han var etableret inden 
det kunne blive aktuelt. Erik 
ville gerne være tømrer, det 
havde han selv lyst til, men 
han kunne ikke sidde fade-
rens ønske overhørig, når han 
sagde: ’Tag dig nu sammen’. 
Det gjorde Erik så. 

Skolen og uddannelse

 ”Jeg har jo egentlig kun gået 
3½ år i skole” siger Erik. Og 
det er vel rigtigt nok, hvis 
man tænker på 7 års skole-
gang hver anden dag. Han gik 
hos frk. Johansen i de første 
klasser og derefter hos Gemal 
Hansen. Han havde det godt 

Erik Hansen – 70 år

Familien Hansen i Thailand        foto: privat

Erik med fætter Carl i vognen  foto: privat
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»Det er aldrig for sent at blive klogere på 
det, der tidligere blev gjort til sandhed!«

Denne matrikel er forpagtet af Anders Lyng

i skolen, idet han flød lidt 
ovenpå i forhold til flere af de 
andre børn, idet hans forældre 
kom privat sammen med sko-
lelæreren, som dengang var 
et menneske, man havde stor 
respekt for på landet. 
Efter skolen tog han på (kost)
efterskole i Glamsbjerg et 
halvt år. Så var det ud i prak-
tik. Den første vinter var han 
karl hos Holger Hansen, Bø-
geskovgård, for 1000 kr. for 
en sæson, fra november til 
maj 1957. Sommerlønnen var 
1200 kr. Så gik det ellers slag 
i slag. Et år på Abkjeldsgård, 
i Ejby et år og soldat 16. mdr. 
ved Fynske Livregiment i hhv. 
Fredericia og Odense. I vin-
terhalvåret 1964/65 var det så 
Dalum Landbrugsskole. 1967 
var han hjemme og tog del i 
driften. 

Strukturtilpasning igen

Nu skulle der mere jord til. 
Erik forpagtede fætter Carls 
jord og havde nu 40 tdr. land. 
Senere købte han jorden og 
udvidede besætningen til 20 
køer. I mellemtiden havde Sø-
gård også skiftet ejer, næste 
generation, Jens Hansen, var 
kommet til. De to fætre fik et 
forbilledligt samarbejde. De 

hjalp hinanden gennem 30 år, 
købte maskiner, som kunne 
bruges på begge gårde. Hjæl-
pen var gensidig, så de skyldte 
ikke hinanden noget. I 1992 
kommer strukturtilpasningen 
atter ind i billedet. Erik vil 
sælge sine køer og dermed sin 
mælkekvote til Peter, Jens’ 
søn og afløser på Søgård. For 
at kunne gøre det, skulle der 
også sælges jord med kvoten, 
og det passede med at fætter 
Carls jord atter blev solgt til-
bage til Søgård, og Peter for-
pagtede desuden de sidste 20 
tdr. land, idet Erik allerede i 
1988 havde søgt andet arbejde 
– som chauffør på Helnæs-
bussen. 

børn og familie

I 1969 blev Erik gift med en 
helnæspige, Kamma, og i 
1970 overtog de Christines-
Minde og indrettede sig en 
lejlighed på 1. sal af stuehu-
set, hvor de boede til 1975, 
hvor de byttede lejlighed 
med Eriks forældre.  Eriks 
far døde i 1978, og hans mor 
boede der til hun døde i 2002, 
102 år gammel. I tiden fra 
1972 til 1986 fik de deres tre 
børn, Bo, Mia og Lars. Kam-
ma arbejdede på kontor indtil 
1978, hvor hun blev hjemme-
gående. Hun blev i 1986 valgt 
ind i Assens Byråd og fik fra 
dette år et meget travlt liv som 
politiker, bl.a. som formand 
for Kultur- og Skoleudvalget. 
Hun gik af ved dannelsen af 
den nye storkommune i 2007, 
men havde fra 1993 involveret 
sig i Højskolen på Helnæs. De 
første år på frivillig basis og 
senere som ansat på kontoret. 

Ikke altid lige let

Erik har ikke været forskånet 
for helbredsproblemer. I en 
relativ tidlig alder har slidgig-
ten tæret på kræfterne. I 1995 
og igen i 97 har han fået en 

hofte fornyet og værst gik det 
i 1999, da han blev ramt af en 
blodprop. Han kom over det 
uden men, men måtte stoppe 
sit arbejde på bussen, som 
han og hans passagerer holdt 
meget af. Han lagde grunden 
for efterfølger Kalles succes. 
Erik nåede at køre bussen 
i 12 år. Han har dog ikke af 
disse grunde sat sig hen i en 
krog. I 16 år var han medlem 
af menighedsrådet bl.a. som 
kirkeværge og som han siger 
’gjort sin pligt i vel alle de 
foreningsbestyrelser, der har 
været herude’. Med god sam-
vittighed har han siden 2001 
kunnet kalde sig efterlønner. 
(Se artiklen om Erik som kir-
keværge og buschauffør i HP 
2008 nr. 12, www.helnaespo-
sten.dk).

Pensionisttiden

På spørgsmålet om han har 
nogle interesser, han kan 
fylde sin tid med, siger han, 
at han lever et stille og roligt 
liv ’herude på den anden side 
møllen – vi bor jo ikke i city’. 
Her bryder Kamma ind med 
støtte til hukommelsen. ’Du 
har da en masse at se til, og 
som du interesserer dig for, du 
passer da hjemmet, går ture, 
arbejder med EDB, som du er 
blevet god til, du nyder tilvæ-

relsen, haven er dit værk, og 
så ikke mindst alle vore fæl-
les rejser.’  Kamma og Erik 
er begunstiget ved at have en 
søn, der er leder i rejsebran-
chen, og som de besøger uan-
set, hvor han er, flere gange 
om året. De står netop overfor 
at skulle holde to ugers jule-
ferie hos Bo i Egypten. ’Og 
Erik er nysgerrig, når han er 
ude, han skal nå at se meget’.  
(Se portræt af Bo Hansen i 
HP 2010 nr. 5)

Cirklen er sluttet

Landbrugsjorden er samlet og 
drives atter af ’bonden på Sø-
gård’. Fællesskabet i den store 
familie har klaret alle om-
skiftelser. På hjemmefronten 
er der også tætte bånd mellem 
forældre og børn. Datteren 
Mia er under samtalen kom-
met hjem med sin lille datter 
på armen som lige nu helst 
vil være hos bedstemor. I en 
periode mellem to flytninger, 
er Mia og hendes mand Jens, 
flyttet ind i lejligheden på 1. 
sal. En stille forespørgsel der-
fra om tiden for aftensmad er 
tegnet til at afslutte samtalen 
med ønsket om er god tur til 
Egypten, en glædelig jul og 
en god fødselsdag den 19. ja-
nuar 2011.

Familien Hansen i Thailand        foto: privat

Erik Hansen             foto: pd
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Dette er en mini-opinions-
undersøgelse, foretaget med 
repræsentanter i hver sin ende 
af brugerskalaen, - pensioni-
ster og skolebørn. På spørgs-
målet om tilfredsheden med 
busdriften siden den ændre-
des, er der generelt udtalt til-
fredshed med det nye selskab 
– Tide. Chaufførerne er me-
get venlige og hjælpsomme, 
lyder det fra langt de fleste. 
De få, der er utilfredse, har 
klaget over, at bussen ikke 
vil stoppe direkte ved Super 
Spar i Ebberup, som Kalle 
gjorde. Men det har været et 
brud på loven - bussen SKAL 
holde ved stoppestedet, som 
ligger ca. 50 meter fra køb-
manden.( Her er det Kalle, 
der har” bøjet”  loven ). De 
ældre brugere er ydermere 
stillet i udsigt, at der inden 
alt for længe vil blive indsat 

busser med lav indstigning, 
som har været et af proble-
merne.
Skolebørnene er der - efter 
lidt kamp - blevet mere styr 
på end tidligere, her var tra-
ditionen før, at de fo ŕ rundt 
i hele bussen under kørslen 
- dette til glæde for såvel 
chauffør, sikkerhed og an-
dre passagerer. Ydermere er 
det den samme chauffør, der 
altid har morgentjansen med 
skolebørnene - det giver ro 
og tryghed, siger en af foræl-
drene.
Det eneste, der mangler nu, 
er den “personlige” kontakt 
alle Helnæsboere følte de 
havde med Kalle og hans rul-
lende dagligstue – men alting 
har sin tid - og den nye æra er 
heller ikke så ringe endda.

sbs

Foredrag om ’Dyrs måde at 
opleve verden på’ v/ professor 
emeritus Axel Michelsen. 

Axel Michelsen har været 
professor i biologi ved Syd-
dansk Universitet fra 1973 til 
2005. Hans forskning er cen-
treret omkring biofysik og 
sanseapparaternes funktion 
hos insekter samt mekanis-
mer for retningshørelse, og 
har også omfattet honningbi-
ernes kommunikation (deres 
dans), og han har en frem-
trædende international posi-
tion inden for disse områder. 
Han var 1994-2003 leder af 
Danmarks Grundforsknings-
fonds Center for Lydkommu-
nikation. 
Han er især kendt for sin inte-
resse for biernes adfærd. Han 
har bl.a. skrevet en bog om 
’Honningbiens dansesprog 
– signaler og samfundsliv.’ 
Han er en populær foredrags-

holder i biavlerkredse, med 
emner som ‘hvordan bierne 
finder vej og hvordan de af-
læser dansen i stadet’. Eller 
om ’hvordan Axel Michelsen 
for snart mange år siden kon-
struerede den første kunstige 
bi og fik den til at danse og 
kommunikere med de rigtige 
bier’. Foredraget handler dog 
bredt om dyrs måde at opleve 
verden på.
Professor Michelsen har 
gennem sit forskerliv haft 
de højeste videnskabelige 
positioner indenfor sit felt, 
herunder modtaget en række 
priser som anerkendelse for 
sit arbejde.  De rækker lige 
fra Humboldt-prisen i 1990 
til Dansk Biavlerforenings 
Guldnål i 1993. 
Et spændende foredrag ven-
ter på Højskolen onsdag den 
19. januar 2011 kl. 19.30. 
Se mere om arr. under ’det 
sker’.

pd

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere
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

Den nye Helnæsbus            foto:hbl

Bi i blomst          

Om tilfredsheden 
med bussen

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

Udlejes med fører: 
Teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Minilæsser · Rendegraver

Aut. 
kloakmester

En beretning om at bo på alfar-
vej. En kommunal D-vej, hvor 
det fjerne, kommunale fælles-
skab ikke når ud, men så træ-
der det nære til. En beretning 
om juleaften som en familie-
fest, som ikke må gå i vasken 
efter de mange forberedelser 
og store forventninger.

JULEVEJR
af Marianne S. Therp 

Måneders planlægning, ga-
veindkøb, madlavning og øv-
rige juleforberedelser er ved at 
være slut. Vi nærmer os alle 
bestræbelsernes egentlig mål 
– JULEAFTEN i familiens 
skød. Her skal alle forvent-
ninger om den gode mad, de 
glade gensyn indfries, og lyset 
i øjnene på både modtagere og 
ikke mindst hos gavegiverne 
tændes.

Så kommer sneen

Ja, faktisk kom sneen tidligt i 
år. Vi havde i en lille måned 
vænnet os til sne og var for-
skånet for tværgående driver 
på de fleste veje på grund af 
en gunstig vindretning. 
Men med det snefald, som 
kom to dage før jul, blev livet 
på vores vej, Lindhovedvej, 
helt forandret. Flere huse blev 
begravet i den forstand at man 
ikke kunne komme ind eller 
ud fra ejendommen. Besøg 
foregik på gåben, og indkøb 
var det næsten slut med.

Ophobning ude og inde 

På Lindhovedvej, som i kom-

munal terminologi, er en 
D-vej, hvor der først bliver 
foretaget snerydning, når det 
øvrige vejnet ikke giver pro-
blemer, hobede snedriverne 
sig op, og det samme gjorde 
gaverne, kortene, kufferterne 
og maden til juleaften inden 
døre. Panikken begyndte at 
brede sig hos os, som skulle 
holde jul langt væk fra Helnæs 
og hos de, som skulle have ju-
legæster, som skulle komme 
udefra. Kunne vi holde jul, 
som vi havde drømt om og 
glædet os til? Ingen er herre 
over vejret, men kunne vi gøre 
noget selv for, at komme hjem 
til jul?

Lindhovedvej

Vores private plan havde 
været at køre ved 9-tiden ju-
leaftensdag, lande på vores 
bestemmelsessted i Bromme 
ved Sorø kl. 12. Men da vi 
allerede tirsdag hørte, at et 
snevejr med forventet fygning 
ville komme om eftermid-
dagen onsdag, og at rådet fra 
meteorologerne var: ”Kør, så 
tidligt som muligt onsdag”, 
blev vi klar over, at juleaften 
med familien samlet i Brom-
me ikke var en selvfølge. Vi 
kunne ikke køre fra vores dyr 
så tidligt, så der skulle nær-
mest et mirakel til.

Foderet skal frem

Heldigvis for os bor der en 
del landmænd på vejen, som 
i flere tilfælde lod juleglæden 
brænde igennem. Vores held 
var, at Vestergård skulle have 

foder den 24. og derfor satte 
alle, der kunne, sig i de store 
maskiner med skrabeblade, 
skovle og hvad det ellers hed-
der. Og så blev det – efter ti-
mers arbejde - muligt at køre i 
et spor gennem Lindhovedvej, 
men da det fortsat sneede og 
føg kraftigt, måtte sporet hol-
des åbent konstant – indtil bi-
len med foderet kom.

Miraklet

Selv korresponderede jeg gen-
nem 1½ døgn via mail med 
kommunen for at få sneploven 
til at køre på vores vej – i lang 
tid uden held. Samtidig holdt 
jeg kontakt med genboer og 
naboer, som bor tæt på vejen 
og kan følge med i, hvad der 
sker. Og pludselig går alt me-
get stærkt: Mailen fortæller, 
at der kommer en sneplov til 
Lindhovedvej og Strandbak-
ken – den er faktisk på vej. Vi 
øjner en chance for at komme 
til jul hos familien, men der 
mangler en hel del i at kunne 
få bilen ud, så jeg går i gang 
bag bilen og ved vejen. Der 
ligger mange meter driver og 

pludselig står Lone i flyver-
dragt og med sit store fejeblad 
og sammen skovler vi sidste 
del af alléen fri så bilen kan 
komme ud. Jørgen Rasmussen 
fjerner al den sne, der er blevet 
skubbet op som en vold foran 
alléen, og jeg mærker julevar-
men indfinde sig i hjertet. 

Tak til alle

Og vi kom til Bromme før 
middagen kl. 18 og vi er dybt 
taknemmelige for den iver og 
hjælpsomhed, vi mærkede for 
at holde vejen åben og for at 
hjælpe os ud. Tak Lone for din 
store hjælp – også med at få 
bilen op af alléen ved hjælp af 
mange gange flytning af tæp-
pe. Tak Bo for skovling og det 
sidste, men afgørende skub. 
Tak, fordi I begge brugte en 
stor del af jeres juleaftensdag 
på at hjælpe os ud.  Tak til Jør-
gen Rasmussen for at skovle 
volden væk og til alle land-
mænd, som holdt vejen åben. 
Vi kunne aldrig have klaret 
det selv – at komme hjem til 
jul.

At komme ”hjem til jul” 

Lindhovedvej mod vest  foto: Dan R-J

Lindhovedvej mod øst  foto: Dan R-J
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Det hang i en tynd tråd, jule-
markedet på Helnæs. Friske 
folk fik dog et godt marked op 
at stå endda over to søndage. 
Et større marked blev etable-
ret på Møllen, et nyt koncept.

JULEMARKED
af Susanne Sørensen og Poul Dreisler 

Længst ude på Helnæs By-
vej på Langagergård tilbyder 
Alexander og Tania Thieme 

gratis malerkursus. ’Vi laver 
Rembrandter på blaat to Thie-
mer’ Denne snurrige appel til 
Helnæskunstnere in spe var 
ændret til det mere materia-
listiske på det udstillede skilt 
ved vejen. Her lød det nu. ’Vi 
laver MONET´ER’. Indenfor 
stod og sad 10-15 kursister 
og lærer Sasha iført bowler 
og akvarelpensel og demon-
strerede, med usigelig lethed, 
hvorledes en Monet laves. Et 
nyt festligt indslag i årets ju-
lemarked på Helnæs 

Møllen

Det første, der møder en, er et 
skilt med ’juletræer til salg - 
75 kr.’ Det er da billigt!
Bevæger man sig lidt læn-
gere ned mod længen, hvor 
det sker, er der et udendørs 
bål. Det er vist til den suppe, 
der tilbydes gæsterne senere 
på dagen - og så for hyggens 
skyld, selvfølgelig.
Bladets udsendte stikker næ-
sen indenfor, for at se, hvad 
der sker derinde. Når kon-
densen er tørret af brillerne 
fornemmes hyggen også her. 
Ved et par små café borde 
med dug og lys på, spises 
æbleskiver og drikkes glögg, 
et gratis traktement, som An-
nelise tilbyder. Ved siden af 
inviterer Pia på kaffe med 
hjemmebag til samme pris.

Vareudvalget er stort og 
alsidigt

Alle slags juledimser, gode 
og billige bøger fra Odense 
bys museer, klædelige filthat-

te, strik, lidt overskudsvarer 
fra Mejeriet, alle slags lam-
mekødsprodukter, honning-
kager, lakridser, babyting, 
legetøj og meget andet.
Tidligere var det fælles jule-
arrangement kun berammet 
til at vare en enkelt søndag, 
3.die søndag i advent, men 
den nye initiativtager, Jes-
per Kristensen, der bor på 
og passer møllen, har ændret 
konceptet til to søndage, så-
ledes at d.19. december også 
blev involveret. Det er dejligt, 
at traditionen er blevet vide-
reført!

Lillestranden hos  
quiltepigerne

Det er endnu tidligt på dagen, 
og her er stille. Kun en en-
kelt kunde. Men på slaget 10, 
stod dagens første kunde der 
- fortæller Lis - kørt helt fra 
Odense udelukkende for at 
besøge quiltepigerne. En tro-
fast kunde, der dukker op til 
alle arrangementer som første 
“mand”. Vejene har været ul-
traglatte denne morgen, men 

det skaber ingen bekymring 
for omsætningen. De 3 quil-
tepiger er en fast sammen-
tømret gruppe, der har holdt 
faste halvårlige - og meget 
populære, salgsudstillinger 
på Helnæs gennem de sidste 
mange år, og har derfor en 
trofast kundekreds. Pigerne 
har hver deres “speciale,” så 
vareudvalget i den lille, hyg-
gelige butik er meget alsidigt. 
Tasker, toiletpunge, sjaler, 
børnelegetøj, tevarmere, ind-
bundne bøger, små billeder 
og alskens andre herligheder 
er her i forskellige teknikker 
fra quilt til filtning. Alt i alt 
masser af rigtig søde og gode 
gaveideer.
Efter lukketid kan Lis fortæl-
le, at deres omsætning ligger 
meget stabilt fra år til år.
Det er gode tegn.  

Julekoncert

Som sædvanligt afsluttes Jul 
på Helnæs med en stemnings-
fuld koncert og fællessang i 
Helnæs Kirke. Menighedsrå-
det havde inviteret Det Vest-
fynske Børne – Ungdomskor 
med dirigent Rikke Barsøe 
Florens i spidsen. Ligeså sæd-
vanligt var mange mødt op 
for at høre de klare pigestem-
mer og få varmet stemmerne 
op til julens fællessang. 
Menighedsrådet havde invi-
teret alle fra kirken til suppe 
og mere julesang i forsam-
lingshuset. Men her ændre-
des traditionen. Kun få fulgte 
opfordringen til at tage del i 
Annelises suppe, hvor nyttig 
den end kunne være i kulden. 

Malekursus foto: hba

Quiltepigerne foto: hba

Marked på Møllen  foto: hba

Julekoncert i kirken  foto: hba

Jul på Helnæs 2010

dalvænget 10
5610 assens
tlf. 64 71 55 58
biltlf. 40 11 81 26
e-mail: 
erling@ep-assens.dk
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Rubrikken ’Det’ kun for børn’ udgår fra dette nummer, idet 
vi vil redigere evt. artikler og lignende stof med og af børn og 
unge ind i bladets øvrige indhold.

Juletræ i Forsamlingshuset
Der kom ikke mindre end ca. 30 børn og ligeså mange forældre 
og bedsteforældre. En ’professionel’ julemand var indforskrevet. 
Aftenarrangementet havde fristet ca. 50 til fællesspisning.     pd
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LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

Steen Larsen
Trollesøvej 35 · 5620 Glamsbjerg

Tlf. 6474 2000 · 4015 8818

Børnejul i forsamlingshuset  foto: hba

Børnejul i forsamlingshuset  foto: hba

KORT NYT

Torsdagsklub
Vi havde juleafslutning i 
torsdagsklubben den 9. dec. 
Jeg viste mine broderier fra 
Lyø frem og Inger Lund læ-
ste en af de klassiske julehi-
storier. ”Mortens julaften” af 
Johs. V. Jensen.  
I januar måned får vi under-
holdning om fremmede him-
melstrøg. Den 6. januar kom-
mer Inger Lund igen. Denne 
gang vil hun fortælle om sit 
engagement i Folkekirkens 
Nødhjælp og om det store ar-
bejde, organisationen gør for 
fattige og sultne i Cambodia. 
Inger har selv været der og 
set, at hjælpen nytter, og hun 
viser billeder derfra.
Den 20. januar får vi besøg 
af Bente Andersen fra Vin-
dinge. Hun er søster til Kar-

sten Andersen i Sønderby - 
er jæger og har været på jagt 
i Canada i British Columbia 
og der skudt en bjørn. Det og 
meget mere fortæller Bente 
om og har billeder med der-
fra.

ah

Dilettant
Efter mange henvendelser og 
megen overtalelse lykkedes 
det igen at samle spillere til 
et dilettantstykke her på Hel-
næs. Stykket har en nutidig 
titel, men kom og se. ”Panik 
på internettet”.
Der spilles den 12. marts 
2011 kl. 14 og kl. 19.  
Sæt gerne allerede nu kryds i 
kalenderen.

ah
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
1. jan kl. 17.00 (Kaffe)
2. jan. kl. 17.00 (RG)
9. jan. ingen
16. jan. kl. 11.00
23. jan. kl. 9.30
30. jan. kl. 11.00
6. febr. kl. 17.00 

Menighedrådet
Menighedsrådsmøde 26. ja-
nuar kl. 19. I Borgerhuset.

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

Ølsmagning for 
kneitene på Helnæs
Mandag den 17. januar kl. 
19.30
Tilmelding til Jørgen på
6477 1829 eller 
Dan 6477 1501 
eller darajo@mail.dk

Torsdagsklub
Den 6. januar Inger Lund. Hun 
fortæller om sit engagement i 
Folkekirkens Nødhjælp. Den 
20. januar får vi besøg af Ben-
te Andersen fra Vindinge. se 
herom på side 13

ah

Foredrag på Højskolen 
Onsdag den 19/1 2011.  Fore-
drag om ’Dyrs måde at ople-
ve verden på’ Foredragshol-
deren er professor emeritus 
Axel Michelsen. Foredraget 
indledes kl. 19.30 og er gra-
tis. Efter foredraget er der 
mulighed for at købe kaffe 
og kage. (Se omtale af fore-
draget side 10)
Christian Falk Rønne
konst. forstander

Sy og strik
Kom til hyggeaften i Bor-
gerhuset mandag den 10. 
januar og mandag den 24. 
januar begge dage kl. 19.00. 
Håber vi ses til hyggeligt sam-
vær med kaffe, te og kage. Til-
melding er ikke nødvendig. 
Evt. spørgsmål til 
Birgitte på 2327 6858. 

Fællesspisning
Fredag den 14. januar kl. 18.00 
er der fællesspisning i Borger-
huset. Tag selv tallerken, be-
stik og kop med. Tilmelding 
til Annelise på 64 77 15 95 
senest den 7. januar 2011. 
Vi glæder os til at se jer. 
Annelise, Pia, Henning, Githa 
og Anders

Helnæs Jagtforening
Der afholdes rævejagt søn-
dag den 23. januar kl. 9.30 
fra Borgerhuset. Der er bik-
semad efter jagten.
Der afholdes generalforsam-
ling i Jagtforeningen tirsdag 
den 18. januar kl. 19.00 i 
Borgerhuset.

Peter M. Hansen (fmd.)

Tarteletfest 2011
Festen afholdes fredag den 
8. april. Billetsalget for alle 
interesserede fra den 6. ja-
nuar. Medlemmer af tarte-
letselskabet og interesserede 
på ventelisten fra sidste fest 
får direkte besked om reser-
vation pr. e-mail eller brev. 
Der etableres venteliste for 
ikke-medlemmer fra den 6. 
januar. For alle andre, send 
en mail (dreisler@mail.dk) 
eller brev til Dreisler, Ryet 
22, 5631 Ebberup. 

Helnæs 
Tartelet Selskab

Generalforsamling 
og Bankospil
Helnæs Beboerforening af-
holder generalforsamling 
(med efterfølgende banko-
spil) tirsdag den 25. januar, 
kl. 19.30 i Helnæs Forsam-
lingshus. 
Indkaldelse med dagsorden 
bliver omdelt til husstandene. 
Kontingent for 2011 opkræ-
ves i løbet af januar inden 
generalforsamlingen.
Godt Nytår!

Beboerforeningen

Dilettant
’Panik på internettet’.
Der spilles den 12. marts 
2011 kl. 14 og kl. 19.  
Sæt gerne allerede nu kryds i 
kalenderen. Se mere side 13

ah

Vinterfest i 
Forsamlingshuset
Den 29. januar 2011 ind-
byder Helnæs Kultur- og 
Musikforening og Forsam-
lingshuset i fællesskab til en 
festaften med mad, musik 
og dans. Musikken frem-
bringes af De Thorøhuse 
Spillemænd. Maden har 
man enten med hjemmefra 
eller man køber på stedet. 
”En platte af Annelises, 
De bedste”. Drikkevarer 
forventes købt på stedet til 
fornuftige priser. Entré incl. 
kaffe og kringle med egen 
madpakke koster 75 kr. En-
tré incl. kaffe og kringle og 
en platte 150 kr. Tilmelding 
senest den 22. januar til 64 
77 13 13 eller 64 71 18 32 
Invitation husstandsomde-
les med tilmeldingseddel, 
som kan lægges i postkas-
sen ved Forsamlingshuset 
eller i postkassen ved Gl. 
Bageri, Helnæs Byvej 77. 
Ved overtegning er det først 
til mølle princippet, der 
gælder.

DET SKER I JANUAR 2011 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

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

Gl. Brydegaard 
byder velkommen 
“Mad fra bunden  

– til glæde for munden”

Åbent alle dage kl. 12-21

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

MEDARbEJDER SØGES
vi har dejligt travlt og søger derfor en ekstra hjælp hver mandag 
fra kl. 9-12. Evt. mulighed for flere timer på sigt. 
Du skal være rigtig dygtig PC-bruger, gerne med kendskab til 
Corel-draw eller lign. Desuden skal du være perfekt til dansk 
retstavning. 

HENVENDELSE i hverdage ml. 8-16 til Lone Schramm, 
info@babyengros.dk 
eller tlf. 28 43 63 43

BabyEngros HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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FORENINGER PERSONLIGE

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2327 6858

Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Jørgen Nielsen
Tlf. 6474 1681
hefohus@gmail.com
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 2015 9773

Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Tlf. 6477 1870

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

Skolekredsen for
Helnæs Højskole
Anders Lundbeck Rasmussen
Nørrelundsvej 4,
5683 Haarby
Tlf. 6477 1083

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Merete Edlefsen
Tlf. 6471 1832

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

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

KØb OG SALG

Ledig boks i frysehus
Kan overtages.
Henvendelse Anne Hansen
Tlf. 64 77 13 76

Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til 
leje. Kr. 250,- i leje pr. halv-
år. Kontakt Annelise Larsen 
på 64 77 15 95

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

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

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

Lækkert kvalitetsbørnetøj 
i friske farver
Str. fra 0 til 10 år sælges til 
absolut lave priser. 
Kontakt: Camilla Stensdal
aastensdal@gmail.com eller
Tlf. 26 62 87 24

Handy-man
Kalle Bus / Handy-man
Bus, hus, og haveservice
Karl-Erik Straarup
Tlf. 42757762

Sælges
Spise- og hestegulerødder samt 
kartofler.
Klaus Bang tlf. 61 54 59 33 
træffes bedst efter 16.00

Udlejes: Ferieappartment 
Sælges: 
Campingvogn 6500 kr., Ny 
børnerejseseng 300 kr., 2 
stk. brugte, funktionsdygtige 
(antikke) brændeovne 8000 
kr. og 6000 kr. og originale 
petroleums skibslamper pr. 
stk. 800 kr. 
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæsbyvej 3
Tlf. 6477 1859

Kamera sælges: 
Canon 40 D
Objektiv EFS 17-85 mm.C 
ompapcaFlsah kort 4 GB, 1 
batteri med oplader.
Alle originale ledninger. 
Dansk instruktionsmanual. 
UV filter til at beskytte ob-
jektivet. Sælges for 4500 kr. 
Henvendelse til Helle Blume 
Andresen, Stævnevej 22
Tlf. 64 77 10 29 eller 
Mobil 23 70 27 09

Sælges: 
Islandsk hest, sort/brun val-
lak 7 år gammel. Den er til-
redet – har gode gangarter.
Faderen er Heikir fra Kjar-
tansstødum. Moderen er Litl 
Emma fra Skuld-Nord.
Pris: 40,000 kr.
Henvendelse til Mie 
Andersen på tlf. 47 52 37 47 
eller mobil 21 20 23 46

Ingeborg Nielsen, Ryet 5, 
fyldte 75 år i december 
2010. 
HP sender et forsinket hjerte-
lig tillykke.
se fødselsdagsomtale side 6

Erik Hansen, Helnæs Byvej 
18, fylder 70 år den 19. jan-
uar 2011
HP ønsker hjertelig tillykke.
se fødselsdagsomtale side 8

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Jil Indramning
v/Jan Lind

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
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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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HP+
Pointsystem for 
opholdstilladelse
Inspireret af andre kendte 
pointsystemer, bringer vi 
dette forslag, tilsendt os 
af en aktiv læser (kendt af 
red.), som gerne bidrager 
til tiltrækningen af ressour-
cestærke beboere.

Forslag:
En person, der ønsker per-
manent ophold på Helnæs, 
skal opfylde følgende krav: 
a. Synge Helnæs-sangen,
 alle 10 vers udenad:
 +150 point
b. Samtale med en ind-  
 født, på fynsk: +100 
 point
c. Underskrive edsvorent 
 erklæret modstand 
 mod Nationalparken: 
 +600 point
d. Deltage i Ølklubben: 
 +200 point
e. Læse HelnæsPosten: 
 -300 point 

Der kræves mindst 1000 
point for at få ophold.

Festen i Helnæs Tartelet 
Selskab den 8. april 2011 er 
som de foregående tre fester 
blevet en rutine i eksperi-
menter af tarteletfyld og 
produktion. Festlighederne 
er blevet kendt over det gan-
ske land ved mediernes op-
søgende interesse. Det væ-
sentligste at formidle disse 
nyhedssøgende deltagere, er 
simpelthen, at det kan lade 
sig gøre. Derfor er deres 
primære interesse køkke-
net og dets bemanding med 
Selskabets Æresmedlem i 
spidsen. Tænk, tre kvinde-
lige slidere og en mand, der 

ikke lader de andre noget 
efter, klarer produktionen 
af 700 styks i løbet af 3 ti-
mer. Under Annelises blide 
autoritet. Aldrig er der taget 
så mange billeder og skre-
vet så meget om et forsam-
lingshuskøkken som om det 
på Helnæs. 
Når tarteletterne er spist, 
har vi den professionelle 
underholdning. I år den le-
vende legende Jytte Abilds-

trøm, som alle kender, fra 
revyverdenen, TV og ikke 
mindst teateret Riddersa-
len. Indimellem har publi-
kum moret sig med at synge 
og lytte til løst og fast om 
Selskabet og tarteletterne. 

Husk at melde dig til nu. 
Se bagsiden HP december 
2010 eller se side 14 i dette 
nummer.

Om tarteletter

Jytte Abildstrøm på scenen  foto: privat


