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tLæs mere på side 4

Et vartegn for en svunden tid 
vil forsvinde, hvis ikke noget 
bliver gjort. En smedje er 
en karakteristisk bygning i 
enhver landsby, og håndvær-
ket er vendt tilbage i moderne 
formgivning. Af veneration for 
håndværket og historien om 
det, er her en opgave at løfte. 
Et projekt er undervejs.

REstAuRERingspRojEkt
Af Poul Dreisler 

En samtale en sen aften med 
Karl Åge Larsen, der ejer 
den gamle smedje på Helnæs 
Byvej, førte til en beslutning 
om der ikke kunne findes 
midler til at renovere smed-
jen ved ved fælles hjælp? 

Karl Åge har været opmærk-
som på, at smedjen tidligere 
har vist sig skrøbelig. Han 
har for 20 år siden fornyet de 
to skorstene på huset.  Han 
mener dog, at de fejlagtigt 
er blevet lidt større end de 
oprindelige.  Desuden har 
han udbedret taget ved at 
lægge tidssvarende (brugte) 

tagsten på. Ved den lejlighed 
skiftede han lægter ud for at 
få det hele til at passe.  Ar-
kitekt Otto Arp m.a.a., tidli-
gere Helnæs, blev involveret 
i projektet med opmåling, 
tegninger, beskrivelse og 
projektskitse, (se efter denne 

Helnæs smedje 
– et bevaringsprojekt

 Foto: pd
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LEDERinDHoLD

Restaureringsprojekt – Forsiden, side 4, 5, 6 og 7
Helnæs smedje – et bevaringsprojekt
Et vartegn for en svunden tid vil forsvinde, hvis ikke noget bliver 
gjort. En smedje er en karakteristisk bygning i enhver landsby, og 
håndværket er vendt tilbage i moderne formgivning. Af veneration 
for håndværket og historien om det, er her en opgave at løfte. Et 
projekt er undervejs.

TEMA: Kunstnerliv på Helnæs – side 7
Lauritz Mikkelsen (1879-1966)
I nekrologen efter hans død, blev han beskrevet som ”en af kun-
stens gennemhæderlige og meget ydmyge tjenere. Hans kvalitet 
som kunstner har sikret hans navn mod glemsel og ligegyldighed 
langt frem i tiden”.

Fødselsdagsinterview – side 9
En lokal institution – Annelise bliver 75 år
Fødselsdagssamtale med Annelise Larsen, Helnæs Byvej 33. En 
kvinde, der med sin mand, Kristian, betyder uendeligt meget for 
det ofte vanskelige begreb, fællesskab og sammenhængskraft, i 
vort lille samfund. 

Overgangen – side 10
teamwork bag højskolens overlevelse
Dagligdagen fortsatte i bevidstheden om, at hvis alt gik i stå, ville 
det blive meget svært at få højskolen i gang igen.

Beboerforeningen – side 11
generalforsamling i beboerforeningen
En fredelig og konstruktiv generalforsamling med en lang række 
aktiviteter og med fremtidige store planer for digital afvikling af 
møder, film og lign.

Nu efterspørges solceller i mange husstande – side 12
…informationsaften og generalforsamling i Energiforeningen

Tarteletfesten udsolgt – side 16
Atter en forrygende interesse for deltagelse i tarteletfesten i Hel-
næs Forsamlingshus fredag den 13. april 2012. 

Redaktionelt:
Desværre blev der ikke plads til endnu et afsnit af Landsbyens 
Udvikling i dette nummer.

Helnæs store sociale kapital øger vor indre værdi
Når vi skal fremhæve Helnæs, nævnes især de ydre værdier, 
vores natur, landskabet og dyrelivet, de beskyttede områder, 
freden og idyllen. Vi bør gøre mere ud af også at værdisætte 
vore indre værdier / vor sociale kapital – når vi formidler Hel-
næs ud over Langøre. Hvad menes der så med det? Lad os 
atter bladre i HP.
Efter dette nummers deadline kom en oversigt over Kultur- 
og Musikforeningens planer for den kommende sæson. Her 
er en blanding af foredrag, naturvandringer, musikarrange-
menter i flere stilarter, noget for børn og mest for voksne og 
en hel eftermiddag med åbent hus, gerne sammen med alle 
andre foreninger. En rigdom af underholdning og af egne 
muligheder for at være med, sammen med andre. På samme 
måde kan man se på de bygningsbevaringsopgaver, der mere 
eller mindre er sat i gang. Tjæregryden ved stranden i Bebo-
erforeningens regi og nu Den gamle Smedje, som det er håbet 
at kunne indrette til praktisk brug og til formidling af et af 
fortidens markante specialer. 
Vi hører om filmklub i forsamlingshuset, og som udtryk for 
en levende højskole er alle inviteret ind til en eller flere høj-
skoleaftener, også med film og samtale om det, man ser og 
oplever. Dermed øger Højskolen også den sociale kapital. Vi 
har alle festlighederne i og omkring forsamlingshuset med 
fastelavnsfest, dilettant, fugleskydning, der er sommerfest og 
høstfest og flere andre fester, for ikke at nævne publikums-
tilløbsstykket Tarteletfesten, der er HP ś egen støttefest med 
fuldt hus, hvert år, nu på 5. år. Vi har en ølsmagningsklub, der 
efter 5 år, kun er for mænd, nu sætter gang i en vinsmagnings-
klub, der også inkluderer kvinder. Fællesspisningen er en na-
turlig ting at være sammen om. Og meget, meget mere kunne 
nævnes. Tænk på listen i referatet fra Beboerforeningens 
generalforsamling, hvor dette tekniske begreb, bygningsregi-
stranten, optræder. Det dækker over en fortegnelse over ejen-
domme på Helnæs, gerne med anekdoter om folkene, der har 
boet i dem. Samtidig rummer begrebet også en hjemmeside, 
som andre landsbyer, i Assens Kommune, har
Med hjemmesiden vil man få et redskab til formidling af alt 
det, der sker herude. Et vindue til omverdenen. En oversigt 
over vor sociale kapital. I dag har HP den opgave bl.a. i for-
bindelse ved salg af boliger eller ved at ligge fremme, i de 
nærmeste hoteller og kommer ud til mange læsere udenfor 
halvøen.  Men det kan gøres bedre og mere effektivt. Der er 
en stigende tro på, at tiderne er ved at vende og til at tilbø-
jeligheden til at livskraftige, interesserede mænd og kvinder 
ønsker at leve et aktivt liv på et sted, som det, vi har. Vi bør 
fortælle mere om det, vi bør have mere opmærksomhed om 
det, der sker herude, idet det både er unikt, spændende og 
sjovt og så holder det gang i et samfund, der ellers ikke af sig 
selv vil kunne overleve. Den sociale kapital skal synliggøres 
og dermed øge vor indre værdi.
  pd

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

Tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk
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pAstoREns kLuM                                       Anders Lundbeck RasmussenkoRt nYt

”Da drengene sad op for at 
køre ud til patruljens ud-
gangspunkt nord for basen, 
velsignede jeg dem, som jeg 
plejede. Med den ene fod på 
bagrampen af den pansrede 
mandskabsvogn og med ud-
bredte arme gentog jeg:

”Herren velsigne dig  
og bevare dig, 

Herren lade sit ansigt 
lyse over dig og være 

dig nådig,
Herren løfte sit åsyn  

på dig og give dig fred”.

Korstegnelsen og til sidst 
vores faste to slag på brystet 
og en Churchill-hilsen med 
et højlydt »V - for victory!” 
Rocco lagde som altid sit ge-
vær og lænede sig frem fra 
sin kommandørluge bagest i 
bilen og smilede til mig gen-
nem skægget. Det var sidste 
gang, jeg så ham i live”.
Sådan skriver feltpræst og 
sognepræst på Thurø, Tho-
mas Aalmann, der holdt 
foredrag på Helnæs Høj-
skole i 2011 i bogen ”Lø-
vehjerter”, til minde om sin 
gode ven Christian ”Rocco” 
Raaschou, der faldt under 
en træfning i Upper Ge-
reshk Valley d. 31. marts 
2008.  Som den sidste kirke-
lige handling han oplevede 
i sit liv, modtog han altså 
Guds velsignelse. Den vel-
signelse gælder selvfølgelig 
ikke våben. Eller krigshand-

linger. Men personer: ”Her-
ren velsigne dig”. Det sidste 
ord, der lyder i velsignelsen 
er ordet: ”Fred”, derefter 
tegnes korsets tegn. Freden 
er ikke en politisk eller mili-
tær fred. Men sjælefred midt 
i uro, ufred, krig og kaos. 
Men så er der V- tegnet og 
to slag på brystet, der ikke 
normalt hører med til vel-
signelsen og som har fået 
enkelte medier til, i fuld al-
vor, at tale om krigslystne 
præster og middelalderlige 
ridderritualer og ligefrem 
sige, at den danske folke-
kirke nu råder over en særlig 
velsignelse for korsriddere. 
Feltprovsten har i den for-
bindelse gjort opmærksom 
på, at det også er en gam-
mel ridderhilsen, når solda-
ten gør honnør. Den hilsen 
stammer fra en tid, hvor 
man med hånden slog visiret 
op for at se ven og fjende i 
øjnene. Dermed ærede man 
dem. Det gør man også i 
dag, når man i forsvaret gør 
honnør. Men det gør hverken 
hjemmeværnsmanden i eller 
forsvarschefen til korsrid-
dere, lige så lidt som det gør 
den danske indsats i Afgha-
nistan til en hellig krig, hvis 
en feltpræst slår sig for bry-
stet og giver V-tegn. 
Det afgørende er vel hvor-
dan det bliver opfattet. ”Jeg 
opfattede det som om at 
Præsten var interesseret i 
at vi løste opgaven, og kom 
hjem i et stykke, og som en 
høflig måde at hilse på hin-
anden på”, som en soldat 

sagde. Man kan naturligvis 
være uenig i en folketings-
beslutning om at sende sol-
dater i krig. Og i krig sker 
der fejl, og de skal selvføl-
gelig rettes. Det er også altid 
en fare, at vi kommer til at 
tro, at vores kamp også er 
Guds kamp. 

Men det er næppe  
muligt at finde en  

eneste dansk soldat, 
der tror han er på  
korstog eller fører  

hellig krig i  
Afghanistan. 

Og velsignelsen betyder helt 
åbenbart meget for mange 
soldater. Måske fordi den 
forkynder, at uanset hvad 
der sker, er vi ikke alene. 
Helnæs Højskole planlæg-
ger et kursus om ”retfærdig 
krig” fra den 16-20. april. 
2012.

torsdagsklub
Vi startede året med rigtig 
god tilslutning til mødet den 5. 
januar, da Thomas Bruun for-
talte interessant om adelskvin-
den, slotsejeren, forretnings-
kvinden m. m. Karen Brahe 
”Østrupgård” og om hendes 
samtid. Der blev efterfølgende 
en god og livlig diskussion. 
Næste sammenkomst var den 
19.1. da 3 fornøjelige musik-
mennesker fra Hårby, spillede 
og sang for os og med os.
I februar får vi besøg af An-
ders Kurt Simonsen, der for-
tæller om sit liv fra ”Bonde-
karl til Skriverkarl”, Det er 
den 2. februar. Anders Kurt 
Simonsen bor i Ebberup og 
arbejder som skribent for 
Landbrug Fyn og leverer hver 
uge en morsom sangtekst om 
nogle aktuelle emner.
Den 16. februar skal vi høre en 
af de nye helnæsboere, Tove 
Dvinge, der har boet i flere for-
skellige lande. Hun vil fortælle 
om sit liv og om de oplevelser 
hun har haft de forskellige ste-
der. ah

Arkivet

Helnæs Lokalarkiv holder den 
årlige ”åbent hus dag” den 31. 
marts 2012. 
I år vil vi sætte fokus på de 
virksomheder, der har været 
på Helnæs gennem tiden. Vi 
vil gerne vise gamle og nye 
billeder fra de samme steder 
og skrive lidt historie omkring 
billederne.
Vi vil også gerne efterlyse 
gamle fotografier af huse, så 
vil arkivet tage nye billeder til 
sammenligning. Fotografierne 
er selvfølgelig kun til låns.
I næste nr. af Helnæsposten 
kan ses, hvor og hvornår man 
kan aflevere materialet.  ah

Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk
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V I N E  F R A  H . J. H A N S E N
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guds velsignelse  
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Fortsat fra forsiden

artikel). Desuden er tilføjet 
endnu en artikel, der i nogle 
korte glimt belyser dele af 
smedeerhvervets udvikling 
på Helnæs.

En ønsket udvikling

Arbejdet er begyndt med 
opmåling og udarbejdelse af 
tegninger og fotografering 
af bygning, omgivelser og 
interiør. På grundlag heraf 
har Otto Arp beskrevet byg-
ningen og skitseret et projekt 
for renovering som grundlag 
for ansøgning af midler til 
at gå igang med arbejdet. 
Meget kan gøres med lokal, 
frivillig arbejdskraft, bl.a. 
oprydning og frilægning 
af huset, der er bygget ind 
i skrænten med ca. 60 cm 
mellem skrænt og hus. Dette 
mellemrum er gennem åre-
ne blevet fyldt med formul-
det løvfald o. lign., som vil 
være relativt nemt at fjerne, 
og dermed give adgang til at 
gå rundt om huset. Interiø-
ret er tilsyneladende bevaret 
i store træk som originalt 
smedeværksted. 

Hvorfor nu dette?

Fordi der er en god fortæl-
ling i det hus. Det er et gam-
melt hus fra 1842 til det i 
1967 blev et slags anneks til 
smed Jørgen Larsens nybyg-
gede smedje 300 m længere 
nede af Byvejen og derefter 
gradvist afviklet. En smedje 
er en bygning, der sammen 
med en mølle karakterise-

rer to vigtige erhverv i en 
gammel landsby. Hvad det 
evt. kan bruges til ved ingen 
i dag, men forslag og ideer 
mangler ikke. Man kunne 
f.eks. komme så langt i reno-
veringen, at smedjens funk-
tioner kan genskabes ved at 
installere blæsere (bælge el-
ler moderne udstyr) til brug 
for de to esser, der er. I sig 
selv en god pointe. Der er 
en esse i hver ende af huset 
som udtryk for omsætning 
og travlhed. De er tilsynela-
dende ikke bygget samtidig, 
men fortæller om en driftig-
hed, der har stillet krav til to 
smede. Det er blevet moder-
ne i dag at håndsmede, dolke 
og knive f.eks. men sand-
synligvis meget andet. Høj-
skolen har bl.a. dyrket faget 
for nylig. Smedehåndværket 
i sig selv fortæller om land-
brugets udvikling. Der er 
i dag ikke brug for beslag-
smede i landbruget, men 
montører og mekanikere til 
maskiner. Beslagsmedene 
har dog så travlt som ingen 
sinde med at lægge sko på 
de mange heste, der er kom-
met til som hobby i mange 
familier på landet. Smedjen 
kunne også blive en levende 
udstilling med formidling 
af erhvervets historie og ud-
vikling, i et teknologisk mo-
derne tilsnit. Mulighederne 
er mangfoldige.

Helnæs Gamle Smedje - Facaden mod øst

SAVE - SAVE      
BRÆNDE

w w w . k n - t e k n i k . d k

www.husqvarna.dk
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Stærk, robust og hurtig reagerende motorsav
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Vejl. udsalgspris Kr. 4.795,-

SPAR 

Kr. 1000,-

HUSQVARNA 
MOTORSAV 
FRA Kr. 1.495,-

NU Kr.  3.795,-



FEBRUAR 2012  HELNÆSPOSTEN 5 

bygningen vurderes til at 
have stor arkitektonisk- og 
kulturhistorisk værdi. bygnin-
gens tilstand er relativ dårlig. 
Råhuset er dog i orden.

pRojEktbEskRiVELsE
af Otto Arp 

Eksteriør: Den lille tætte 
bygning er opført med et 
fundament af tilhuggede gra-
nitsten ca. 30x50 cm. Den er 
opmuret af gule Flensborg-
sten og afsluttet med en en-
kelt gesims mod tagfladen. 
Taget der er et ca. 45 graders 
heltag er belagt med røde 
vingetegl. Bygningen har to 
markante traditionelle skor-
stene med sokkel og skor-
stensgesims. Det er en stram 
enkelt bygning helt uden 
tagudhæng. Mod vejen og 
mod øst har bygningen tre 
symmetriske anbragte klas-
sicistiske vinduer i træ med 
muret stik over vinduerne og 
muret sålbænk. Bygningen 
er særdeles velproportioneret 
og i sit udtryk klassicistisk. 
Vinduerne mod vest, 5 stk., 
og mod syd, 1 stk., er tydelig-
vis udskiftet med lidt smal-
lere støbejernsvinduer. Der er 
muret ca. en halv sten i vin-
dueshullet og sålbænken ses 
at være tilsvarende for bred. 
Oprindelig var alle vinduer 
magen til vinduerne mod ve-
jen. Bygningen fremstår i dag 
hvidkalket, som den formo-
des at have gjort fra opførel-
sestidspunktet.

Interiør: Indvendigt består 
bygningen af et enkelt rum, 
hvori de to store esser domi-
nerer i hver sin ende af rum-
met. De oprindelige blæse-
bælge er ikke fundet, men der 
er stadig adskilligt smede-
værktøj og lidt inventar (bor-
de og hylder) fra smedjens 
ældre tid. Gulvet er stadig det 
oprindelige – en fin stenpig-
ning. Da huset i dag anvendes 
til opbevaring og næsten helt 
fyldt op, er huset ikke under-
søgt indvendigt. 

Fysisk placering: Bygnin-
gen er gravet ind i en skrå-
ning ud mod vejen. Dette er 
i dag, på grund af vejens ud-
videlse, endnu mere udtalt. 
Bygningen har stor værdi i 
forhold til vejen og gaderum-
met. 

Fysisk tilstand: Bygningens 
tilstand er relativ dårlig. Fa-
caden mod vejen har alvor-
lige sætningsskader, men 
bortset herfra er råhuset dog i 
orden. Skorstenene er således 
for ca. 20 år siden blevet ud-
skiftet. Vinduer og døre er i 
dårlig stand. Det lille stenhus 
lidt nord for smedje-bygnin-
gen, beregnet for kuloplag, er 
stort set faldet sammen.  Un-
der terræn må der her påreg-
nes skader i murværket. Det 
oprindelige halvtag mod nord 
er i dag forsvundet, men der 
er tydelige spor efter taget på 
gavlen. 

Restaureringsforslaget kan 
sammenfattes i flg. punkter:
1. Frilæggelse af bygningen 

ved afgravning af formul-
det bladfald specielt mod 
vest og syd.

2. Rydning af bygningens 
indre. Alt inventar og 
værktøj, der hidrører fra 
smedjen fjernes ikke.

3. Gennemgang af tagvær-
ket, evt. forstærkning af 
spær og hanebånd. 

4. Murværket eftergås. Sæt-
ningsrevner i murværket 
mod øst repareres. Fug-
ningen eftergås.

5. Alle vinduer udtages. Tre 
vinduer mod øst repa-
reres. Øvrige vinduer (6 
stk.) laves som nøje ko-
pier af disse vinduer. Vin-
dueshuller tilpasses. Vin-
duerne isættes herefter.

6. Døren til smedjen erstat-
tes af kopi af nuværende. 

7. Taget eftergås. Ødelagte 
tagsten udskiftes med 
tagsten af samme type. 

8. Huset kalkes udvendigt.

9. Indvendig berapning af 
murværk, som herefter 
kalkes.

10. Smedjen indrettes med 
ældre værktøj og inventar 
og esserne bringes i funk-
tionsdygtig stand. 

11. Pigstensbelægning udfø-
res omkring huset. Det 
lille stenhus nord for 
smedjen istandsættes med 
nyt paptag. 

12. Tilsvarende genetableres 
tidligere halvtag med pap-
tag, fastgjort til nordgavl

13. Kampestensdigerne om-
kring huset renses for jord 
og bevoksning og der sup-
pleres med kampesten, 
hvor det er nødvendigt.

Facade mod vest   Tegnet af arkitekt Otto Arp m.a.a.

Gavl mod syd  Tegnet af arkitekt Otto Arp m.a.a.

beskrivelse af den gamle smedje på Helnæs
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smedehåndværket har været 
naturligt i en landsby gennem 
historien. Andet tilbehør til 
produktion og husholdning 
forarbejdede man selv på 
gårdene. indtil midten af 
1850’erne hørte andet hånd-
værk til i købstæderne. 

sMEDEHÅnDVÆRkEt
Af Poul Dreisler 

Smedehåndværket, som en 
selvstændig næringsvej, er 
startet i 1651 på det sted, 
hvor gården Nedergård lig-
ger i dag og smeden hed Hans 
Andersen. Det ved man med 
sikkerhed, siger Carlo Jacob-
sen i sine noter om Helnæs 
sogns historie. Der har også 
i en periode været smedje i 
Bødkerens hus, (nabo til Hel-
næsgård) og i 1770, byggede 
godset Frederiksgave v/Niels 

Ryberg, en smedje på Stæv-
nevej ved siden af kirken, 
overfor de nuværende smede-
bygninger, som kom til i 1850. 
Vi skal ikke gå i detaljer her, 
idet der er lidt uklarheder i 
historien, idet Nedergård og 
naboejendommen Halvgård, 
først blev bygget i 1666 af 
Niels O. Banner (daværende 
ejer af Frederiksgave). 

indviklede slægtsforhold

Den første fæster på Neder-
gaard hedder Christen Jensen 
Smed, hvilket passer fint med, 
at han ved siden af landbruget 
har drevet en smedje. Ved 
at læse de meget indviklede 
slægtsforhold igennem for de 
to halvgårde, Nedergård og 
Halvgård, fremgår det, at der 
på Halvgård har været en fæ-
ster ved navn Anders Nielsen 
Smed. Denne Anders Nielsen 

Smed er søn af Niels Smed 
i Strærup. Han er kommet 
til Helnæs (som smed?) for 
at overtage fæstet på et hus, 
da fæsteren døde.  Som skik 
var, indgik Niels giftermål 
med enken på stedet (Maren 
Olufsdatter), som dermed 
var forsørget. Det var i 1727. 
Pointen i denne udredning 
er, at Anders gifter sig for 3. 
gang i 1741 (dødeligheden 
for kvinder i den fødedygtige 

alder var høj dengang) ”og 
samme år, den 18. april fæ-
ster han Halvgaard samtidig 
med at Hans Pedersen over-
tager hans tidligere hus og 
smedje”. Hans Pedersen var 
fæster af Halvgaard. (De byt-
ter altså bolig).  Her nævnes 
smedjen nu i forbindelse med 
et hus og fæsteren af gården 
Halvgaard.  Kort sagt, jf. ma-
terialet om ”Gårdene på Hel-
næs” kan man forstå, at der 

smedehåndværket på 
Helnæs

Foto af smedjen omkr. 1900. Karl Åges oldefar og farfar lægger 
jernring på vognhjul og oldemor ser på. 
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i nærheden af de to gårde lå 
et hus med en smedje i 1741.  
Det kunne være nævnte hus/
med jord (Bødkerens hus) på 
Bøgeskovsvej som formodes 
at høre op med sin virksom-
hed, da smedjen på Stævnevej 
bygges i 1770. 

Den nyere historie

I nævnte smedje på Stævne-
vej, fortæller Carlo Jacob-
sen, er der i årene omkring 
1840-42 var en smed, som 
hellere ville bruge sin tid på 
at fremstille standure end be-
tjene bønderne på en ordent-
lig måde. Det fik den konse-
kvens, at bønderne tilkaldte 
en anden smed fra Dreslette. 
Lars Hansen hed han. Han 
fæstede en lille ejendom på 
9 tdr. land på Helnæs Byvej 
og byggede smedjen ”på by-
ens gader og veje”, og der står 
den endnu, konstaterer Carlo 
Jacobsen. Det nævnte citat, på 
”byens gader og veje” betyder 
givetvis, at den er bygget uden 
for de udmatrikulerede områ-
der, beregnet til bebyggelse, 
men man har set gennem 
fingre med det, idet en tilkaldt 
smed med praktisk sans for 
forretningens placering, er 
faldet i de lokale myndighe-
ders (sogneforstanderskabets) 
smag. Lars Hansen og hans 
efterkommere har siden ejet 
bygning og plads. (Det kunne 
være interessant at se i matr. 
kort, hvordan og hvornår, pla-
ceringen er blevet rettet ind – 
om nogensinde?). Efter Lars 
kom hans søn, Hans, og hans 
sønnesøn Lars, derefter søn-

nesøns søn Jørgen. Dvs. det 
var den nu 82 årige Jørgens 
oldefar, der kom til byen og 
svang forhammeren og siden 
befolkede en stor del af Hel-
næs Byvej med sine efterkom-
mere. I en fødselsdagsartikel 
ved Jørgen Larsens 80 års 
fødselsdag kaldte vi den del 
af Byvejen for Larsens Bou-
levard. Her bor søskende og 
søskendebørnene Hans, Chri-
stian, Karl Åge, Hansigne og 
Jørgen på stribe. Alle efter-
kommere af Lars Hansen. (Se 
HP2010 nr. 6) hvor Jørgen 
Larsen bl.a. fortæller om sit 
virke som, især Sydvestfynsk 
specialist i hesteskoning.

blot en del af meningen

Det, der hermed lægges op 
til, er et ønske om, at holde 
fast i idéen om at renovere 
og bringe denne markante 
bygning med dens historie 
frem til at kunne bruges både 
til praktisk arbejde f.eks. for 
moderne smedekunst / hobby 
og ikke mindst være rammen 
om fortællingen om menne-
sker i et erhverv, der til alle 
tider har været respekt om og 
som er en central del at for-
tællingen om enhver landsby 
og dens udvikling. Kan smed-
jen vende tilbage til sin oprin-
delige udseende og repræsen-
tere håndværket i en moderne 
sammenhæng samt formidle 
historien om dette håndværk 
og dets betydning, vil det til-
føre bygningen og landsbyen 
stor værdi.

i nekrologen efter hans død, 
blev han beskrevet som ”en af 
kunstens gennemhæderlige 
og meget ydmyge tjenere. 
Hans kvalitet som kunstner 
har sikret hans navn mod 
glemsel og ligegyldighed 
langt frem i tiden”.

kunstnERLiV
af Inge johanne Ellebæk 

Lauritz Mikkelsen (1879-
1966) boede i Saltofte fra 1911 
til sin død i 1966. Egentlig var 
han født i Sverige, hvor hans 
far var landmand, men fami-
lien flyttede til København i 
1886, hvor han som ung blev 
sendt i malerlære. Alt tyder 
på, at han ikke har været helt 
tilfreds med sin læreplads, 
idet han efter endt arbejdsdag 
fik tegneundervisning hos 
Holger Grønvold på teknisk 
skole. Som 16-årig valgte han 
en anden levevej, og blev i 
1895 optaget på Det Konge-
lige Danske Kunstakademi, 
her havde han endelig fundet 
sit kald. At han vælger Kunst-
akademiet kan måske undre, 
idet de andre Fynboer (Fritz 
Syberg, Johannes Larsen og 
Peter Hansen) vælger at gå på 
”Kunstnernes Studieskole”, 
en ny kunstskole oprettet af 
Zahrtmann, Tuxen og Krøyer 
i protest mod de gamle tradi-
tioner, der herskede på Char-
lottenborg Kunstakademi. Da 
Lauritz Mikkelsen er færdig 
med sine studier i 1900, be-
gynder han at udstille samme 
sted og får sine første værker 
udstillet i 1901 på Charlot-
tenborg, hvor han senere i li-
vet får den ære frit at kunne 
udstille sine værker uden at 
skulle igennem censur. At han 
bliver en betydende kunstner i 
sin samtid, kan man se fordi 
han deltager i Verdensudstil-
lingen i Rom i 1911.

ikke Fynbomaler – og dog 

Selv om Lauritz Mikkelsen 
ikke blev regnet for Fyn-

bomaler, så har hans teknik 
dog meget til fælles med de-
res. Han går også ud i natu-
ren for at finde motiver med 
den forskel, at han ikke er 
stationær, men spænder staf-
feliet om livet for at kunne 
følge hesten i dens arbejde, 
ofte går han baglæns foran 
hesten for at male sit motiv, 
dette bevirker at billederne 
får et udtryk af bevægelse, 
der er enestående i dansk 
kunst. Det er især hestene, 
der har hans store interesse, 
men alle dyr i landbruget 
har han foreviget i sine bil-
leder. Skønt hans malerier 
adskiller sig fra Fynboernes 
i en mørkere og tungere far-
veholdning, udvikler han sig 
med tiden hen mod en mere 
impressionistisk tone, der 
nærmer sig deres, hvilket nok 
især gør sig gældende for teg-
ninger og akvareller.  

original og ungkarl

Lauritz Mikkelsen beslut-
ter tidligt, at vil han være 
kunstner, må det kræve hele 
hans opmærksomhed, og 
han vælger derfor ikke at 
gifte sig. I 1911 slår han sig 
ned i Saltofte, hvor han kø-
ber et gammelt, stråtækt hus 
ved gadekæret. Her dyrker 
han vinterbadning og ud-
vikler sig til en klog og be-
læst mand. På denne egn var 
hans forældre født, og han 
har stiftet bekendtskab med 
området under sine som-
merferier her og derigennem 
fået interesse for landbruget 
og dets motiver. I dag regnes 
han som ægte fynbo. 1966 
testamenterer han sit hus til 
Kunstakademiet med det for-
mål, at unge kunstnere kan 
bo og arbejde i det. Derfor 

tEMA: kunstnerliv på Helnæs 
Lauritz Mikkelsen

Facade mod nord og øst  Tegnet af arkitekt Otto Arp m.a.a. tLæs mere på side 8
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Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak (aut. kloakmester)
Murerarbejde udføres · Belægningsarbejder

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

kom kunstneren Aksel Jen-
sen til at bo i huset, denne 
køber det selv i 1975 og bor 
her frem til sin død i 2005.

Levede yderst spartansk

At han ikke har haft for me-
get at gøre med, kan man 
høre ud af en lille anekdote, 
som Anders Sørensen (an-
tik) har fra sin morfar. Den-
ne fortæller: At når Lauritz 
Mikkelsen cyklede til byen 
knagede og knirkede det, 
fordi han havde aviser stuk-
ket ind under overfrakken 
for at tage kulden, det trick 
har han nok også benyttet, 
når han skulle stå i marken 
og male i vintervejret, in-
tet under at han har rigtig 
mange akvareller og streg-
tegninger af sin hund, den 
har jo været lige ved hånden 
i dårligt vejr. Anders fortæl-
ler også, at han tegnede på 
div. forhåndenværende ma-
terialer så som bagerposer, 
postkort mm., måske fordi 
han ikke kunne lade være, 
måske fordi han ikke altid 
havde råd til at købe nyt. 
Jørgen Sørensen fra Sal-
tofte, hvis mor blev født på 
nabogården Toftegård, kan 
også berette forskelligt om 
Lauritz Mikkelsen: Han 
var en meget aktiv maler, 
og malede noget hver dag, 
han kørte bl.a. med på ar-
bejdsvognene for at få et nyt 
perspektiv. Ovennævnte har 
en akvarel fra et kornlæs, 
hvor faderen er malet bag-
fra og man kan se hestenes 

hoveder. Eftersom han var 
ungkarl fik han maden leve-
ret fra gården overfor (Hans 
Oles), og det fortælles, at 
han tog pålægget af brødet 
for at give det til hunden - 
der altid var en cockerspani-
el og hed Silas. Når han var 
i gang med at male et spand 
heste, kunne karlene finde 
på at bytte hestene om, og 

så måtte Lauritz Mikkelsen 
give øl for at få dem tilbage 
på rette plads. 

Lauritz Mikkelsen på Helnæs

Når det er mig, der skri-
ver om Lauritz Mikkelsen, 
er det fordi han ligesom 
G Rode har boet på Gud-
mundsdal hos Tante Minna. 
Han boede på det store kvist-

værelse mod syd, og vi har 
nogle malerier af ham fra 
den tid, dels et af stuehuset 
set fra banken, dels et por-
træt af Tante Minna og et af 
alleen med kalve. De er alle 
meget mørke, hvilket er ka-
rakteristisk for hans teknik, 
og nogle kræver en speciel 
belysning, for at man kan 
se motivet. Derudover har 
han givet Minna og Martin 
Ellebæk nogle tegninger og 
akvareller af gården. Disse 
billeder er en stor glæde for 
os, idet de fortæller en hi-
storie om livet her i 1933. 
Især en lille stregtegning er 
meget speciel, den er tegnet 
bag på en akvarel af en kalv 
på Ma’en, på den lille streg-
tegning har han skrevet til 
Tante Minna: 
”En god Jul og et godt Nyt-
aar for Eder. Tak for sidst 
– jeg Asen glemte Kagerne 
jeg glemte dem. Dette Bil-
lede er Minder fra Somme-
ren på Helnæs. Tak for god 
Behandling! Venlig hilsen 
Lauritz”

Kilder: 
Museerne på Vestfyn,
galleri-fyn.dk, 
Peter Brandes: 
I begyndelsen var Fyn, 
Desuden: Anders Sørensen, 
Jørgen Sørensen, 
Niels Ellebæk

Fortsat fra forsiden

Heste i gården tegnet fra kvistvindue i stuehus. 
Affotografering: Hanne Ellebæk

Maleren og tante Minna. På billedet ser man maleren ved sit staffeli 
og Tante Minna med en bakke med eftermiddagste. 
Affotografering: Hanne Ellebæk
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En lokal institution – Annelise bliver 75 år
Fødselsdagssamtale med 
Annelise Larsen, Helnæs 
byvej 33. En kvinde, der med 
sin mand, kristian, betyder 
uendeligt meget for det ofte 
vanskelige begreb, fællesskab 
og sammenhængskraft, i vort 
lille samfund. 

FØDsELsDAgsintERViEW
Af Susanne B. Sørensen 

Tro det eller ej. Det er faktisk 
ret svært at få lavet en inter-
view-aftale med månedens 
fødselar.
Hun er meget på farten, men 
det lykkedes så alligevel, og 
nu sidder vi her, Annelise, 
hendes tro væbner og ægte-
fælle gennem mange år, Kri-
stian, og undertegnede. Og 
der er selvfølgelig kaffe på 
bordet. Der er faktisk så me-
get fart på kvinden – helt bog-
staveligt – at det i en alder af 
74 år lykkedes hende at få en 
fartbøde! Hun var på vej efter 
butterdej.

Er på hele døgnet

”Kristian, hvordan er det at 
have så aktiv en kone? ”Ja-
men, det er jo godt nok. Hvis 
hun har brug for mig til at 
komme og hjælpe, eller hente 
et eller andet, ringer hun bare 
til mig på sin mobil”
(men her skal det så lige til-
føjes, at Kristian selv er lige 
så aktiv, bare på andre fron-
ter. Der bliver klippet adskil-
lige hække her på ”øen” af 
ham). Men hvad er det da, der 

tager så meget af Annelises 
tid? Dagen er jo lang, når man 
som Annelise står op allerede 
kl. 5 om morgenen og kun 
sover ca. 6 timer + lidt foran 
fjernsynet. Og hun stoppede 
jo som 60 årig med sit man-
geårige virke, 30 år, som kok 
på Gl. Avernæs.

En engageret samfundsstøtte

Jamen, hun er et dybt engage-
ret menneske, der gerne giver 
en hånd med alle steder. Som 
vores nye statsminister siger: 
”Vi skal alle tage ansvar og 
ikke bare forvente, at det of-
fentlige gør noget for os. Vi 
skal selv yde,” og det gør 
Annelise så. Der bliver lavet 
mad mange steder og i lange 
baner, gjort rent, spillet dilet-
tant, passet foreningsarbejde 
og ”plejet samvær” med men-
nesker i alle aldre.

Det er nok symptomatisk, at 
Annelise med ægtefælle er 
samlingspunkt for en større 
flok unge mennesker, der 
nærmest betragter dem som 
et hold reserve-forældre.

tarteletdronning m.m.

Men mest kendt er Annelise 
nok som kvinden med tarte-
letterne. Æresmedlem i Hel-
næs Tartelet Selskab. På den-
ne front er det helt fantastisk, 
hvad hun kan overkomme. 
Godt støttet op af søsteren, 
samt Kristian og yderligere 
en hjælper, overkommer hun 
en tarteletfest med 130 men-
nesker, der hver især konsu-
merer 5 tarteletter af variabelt 
indhold. Hun præsterer at fyl-
de ca. 700 tarteletter på denne 
aften, og har gjort det i fire år. 
Den femte er den 13. april i 
år. Tarteletfabrikationen har 

grebet omkring sig. Der er 
tarteletgilder indtil flere ste-
der, bl.a. på Sydmarksgården, 
et plejecenter ved Verninge, 
hvor Annelise tidligere har 
holdt foredrag om de små 
skaller, og nu her om føje tid 
skal servere nogle af slagsen. 
Så man skal være på dupper-
ne, for at få Annelise i køkke-
net. Hun har endog en forud-
bestilling til et kobberbryllup 
helt hen i år 2013.

stress?

”Får du aldrig stress, Anne-
lise? Med alle dine gøremål? 
”Næh, det handler om plan-
lægning,” siger månedens fød-
selar. Og nu planlægger hun 
som næste træk, at holde åbent 
hus i Helnæs forsamlingshus, 
lørdag d. 18. februar, hvor hun 
runder de 75 år. Hvem mon 
skal lave maden?

STORT TILLYKKE, AN-
NELISE – og alle gode ønsker 
fremover!
Hvad skulle ”øen” gøre uden 
dig/jer…

Læs mere:
Skulle nogen have lyst til at 
læse mere om østjyden, der i 
en alder af bare 16 år kom til 
Løgismose Gods som ung pige 
i huset, og der traf sin Kristian, 
der førte hende til Helnæs som 
brud i en alder af 18 år, kan 
man supplere sin læsning i en 
artikel i anledning af Anneli-
ses 70 års fødselsdag, i Helnæs 
Posten 2007 nr. 2.

Usædvanligt billede. Annelise er hjemme og i civil.  Foto: pd
Det er søndag og hun og Kristian har netop været et smut i 
Odense for at handle tilbud i Bilka.
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Dagligdagen fortsatte i 
bevidstheden om, at hvis alt 
gik i stå, ville det blive meget 
svært at få højskolen i gang 
igen.

oVERgAngEn
Af Poul Dreisler 

Højskolen er ikke sikret 
endnu. Den er på vej og 
kæmper for at komme ud 
af sine alvorlige vanskelig-
heder. Der er nu indskrevet 
et hold elever, der svarer 
til forudsætningerne i det 
budget, der  accepteres af 
de væsentligste kreditorer. 
Eleverne indledte deres for-
årskursus den 16. januar og 
dermed indledtes for alvor 
en ny fase med ny forstander 
og en spirende tro på, at det 
kan lade sig gøre. 

Helle blume konstitueret 
forstander

Alt dette havde dog ikke 
været muligt uden et team-
work, dannet af de ansatte 
og Helle Blume Andresen 
(72), der blev konstitueret 
som forstander efter at Chri-
stian Falk Rønne forlod sko-
len i september. Helle havde 
ellers sagt farvel til en lang 
og aktiv karriere i højsko-
leverdenen, bl.a. som med-
forstander på Engelsholm 

Højskole og senest tilknyttet 
Helnæs Højskole. Helle blev 
bedt om, at træde til på de 
usædvanlige vilkår, at der 
ikke var råd til at aflønne 
hende, udover den daglige 
føde. Hun stod nu pludselig 
med ansvaret for et nyt hold 
elever. Forinden havde hun 
sammen med lærerne lagt ti-
meplaner og kæmpede med 
at sætte sig ind i love og be-
kendtgørelser, lønregler og 
ansættelsesnormer, idet nye 
lærere skulle tilknyttes, og 
det skal ske under regelrette 
vilkår og overenskomst-
mæssig løn etc. 

Højskoleledelse

Selvom det lyder af småt, så 
er et hold på 22 elever dog 
et hold og alt skal fungere. 
Køkken, kontor, pedelar-
bejde og ikke mindst skal 
eleverne føle at alt fungerer 
normalt.  Undervejs i pe-
rioden måtte Helle passe 
kontoret alene i en uge, idet 
planlagte og bevilgede fe-
rier for nogle nøglepersoner 
blev afviklet. Det gav i hele 
perioden en arbejdsdag, der 
startede kl. 8.00 og først 
sluttede et stykke tid efter 
aftensmaden.  Når nye læ-
rere havde weekendvagt, var 
det også Helle, der måtte 
være der for at hjælpe dem 

igennem. Ud over de nyan-
satte lærere, blev lokale også 
kaldt ind for, også uden ho-
norar, for at dække morgen-
timer med relevant under-
visning for at få planen til 
at hænge sammen. En af en 
højskoleforstanders fornem-
ste opgaver er, hele tiden at 
gøre sit yderste for at ele-
verne befinder sig godt. Det 
handler om at være til stede, 
at tale med den enkelte, at 
drikke kaffe og spise sam-
men. Dvs. være nærværende 
og engageret.

Et tæt teamwork

Helle ønsker under samtalen 
om hendes arbejde at pege 
på, at det kun kan lykkes, 
når alle gør, hvad de kan, 
for at holdet får en god op-
levelse. Alle hjalp til. Også 
i de svære stunder, hvor høj-
skolens situation gradvist 
blev rullet op og viste, at der 
skulle mirakler til. Køkken-
chefen påtog sig at motio-
nere med eleverne, løbeture 
i naturen, pedellen tog fat 
i regneark og fik, sammen 
med et bestyrelsesmedlem 
skabt et første overblik over 
den meget alvorlige økono-
miske situation. Her måtte 
Helle træde til ind imellem. 

ny forstander primo  
november 

Helles arbejde sluttede ikke, 
selvom Henrik Hartvig blev 
ansat primo november som 
ny forstander. Tiden som 
konstitueret forstander var 
forbi, men hun var fortsat 
nødvendig, idet én skulle 
føre Henrik ind i hans nye 
job. Han måtte også træde 
til som lærer hurtigt efter sin 
ankomst, idet holdet havde 
store forventninger til den 
nye forstander, og dem måt-
te han indfri. Helle blev bedt 
om at blive og især tage sig 
af det fortsatte arbejde med 
at ’være til stede’, at være 
nærværende og fortsætte 
samarbejdet med personalet 
i en gnidningsfri overgangs-
periode med Henrik, hvor 
en ny plan for højskolen blev 
udviklet i samarbejde med 

de personer, der var til rå-
dighed, og de nye, der kom 
til.  

Et lykkeligt samarbejde

Fornemmelsen af, at alle tog 
fat og satsede på, at dette 
skulle lykkes, er det første 
indtryk, der melder sig, når 
Helle ser tilbage. Taknem-
melighed over, at der blev 
ydet et så stort og engageret 
arbejde på alle fronter, er 
den næste følelse Helle har 
med sig, og som hun virke-
lig ønsker at give udtryk for 
overfor de, der hjalp og trak. 
På spørgsmålet om, hvad 
hendes forventninger til 
fremtiden er for Højskolen, 
siger Helle, at de er positive. 
Denne fremtidsforventning 
eller tro er hos Helle baseret 
på to forhold: 
For det første er Helnæs Høj-
skole en livssag for Helle. 
Den vil hun kæmpe for. Og 
for det andet mener Helle, at 
højskolen er hamrende vig-
tig for Helnæs. Og - tilføjer 
hun: Når man lægger disse 
to faktorer sammen og får 
det hele til at lykkes, så vil 
det atter kunne lade sig gøre 
at sælge sit hus på Helnæs.

Efterskrift:

Tak for hjælp og støtte
Artiklen er forelagt for-
manden for højskolen, sog-
nepræst Anders Lundbeck 
Rasmussen, som understre-
ger, »at hvis Helle ikke var 
trådt til, var det ikke gået«. 
Og han fortsætter » jeg vil 
benytte denne anledning 
til, på bestyrelsens vegne, at 
sige tak for den opbakning 
lokalsamfundet har vist gen-
nem pengeindsamling og 
tilslutning til skolekredsen 
og på anden måde. Bestyrel-
sen er dybt taknemmelig og 
håber opbakningen til sko-
len vil fortsætte”.

teamwork bag 
højskolens overlevelse

Helle Blume koncentrerer sig om et fotoapparat. 
Foto er hendes passion.
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PÅ HELNÆSHØJSKOLEN

 
 

12 UGER fra oktober  15 UGER fra januar

HØJSKOLEN FOR VOKSNE
KUNST · MOTION · FILOSOFI

Midt i Sydfyns enestående natur kan du sammen med an-
dre voksne styrke din viden og få ny inspiration! Ring efter 
skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

PÅ HELNÆSHØJSKOLEN PÅ HELNÆSHØJSKOLEN PÅ HELNÆSHØJSKOLEN

Syning efter mål  l  Reparationer
Omforandring  l  Skind og pels  l  Broderi

Charlotte Briand Thomsen
Hegnet 7 · 5631 Ebberup
Tlf. 30 12 94 09
mail: dksystue@gmail.com

Den Kreative Systue

generalforsamling i beboerforeningen
En fredelig og konstruktiv 
generalforsamling med en 
lang række aktiviteter og med 
fremtidige store planer for 
digital afvikling af møder, film 
og lign.

bEboERFoREningEn
Af Poul Dreisler 

Igen i år en fredelig affære, 
nærmest med karakter af et ef-
terretningsmøde for de sager, 
der arbejdes med i beboerfor-
eningens bestyrelse. General-
forsamlingen afvikledes på et 
højt teknologisk niveau, be-
dømt med den nuværende ska-
la, med IT-projektor (dog uden 
fjernstyring) og skærm. Alt 
dette er dog kun en forløber 
for, hvad der venter medlem-
merne af diverse foreninger i 
fremtiden, idet en permanent 
projektor og en storskærm 
anskaffes inden længe bl.a. 
for de penge, som kom ind 
ved udnævnelsen af Helnæs 
til Årets landsby (10.000 kr.). 
Der bliver brug for kurser for 
diverse formænd i betjening af 
dette moderne isenkram, som 
på god akademisk vis føres ud 
til udvikling af yderdistrikter-
ne. Men det er afgjort et nyttigt 
redskab. Med den rette afvik-
ling er teknikken i sig selv et 
meget disciplinerende redskab 
til brug for mødeafvikling.  
Det gik også mægtig godt. 

stort aktivitetsniveau

Formanden, Jens Zimmer, 
gennemgik punkt for punkt 

de mange aktiviteter, for-
eningen varetager. Ud over 
det festlige og fornøjelige, 
der sker i torsdagsklubben, 
ved sommerfesten og ikke 
mindst dilettanten, nævntes 
en lang række sager, som har 
betydning for de rammer, det 
til stadighed handler om at 
udvikle, til glæde for nuvæ-
rende og kommende beboere 
på Helnæs. Her er kontakten 
til kommunen en vigtig rela-
tion. Det vil ikke være muligt 
her at redegøre for indholdet i 
alle de opregnede spørgsmål. 
Det vil givetvis blive gjort i 
senere omdelt referat.  Flere 
af oplæggene rummede di-
rekte spørgsmål til drøftelse 
og afklaring på generalfor-
samlingen, men som nævnt, 
medvirkede teknikken til, at 
formanden må opfatte tavs-
heden som en accept af be-
styrelsens handlinger.

Oversigt over afviklede og 
kommende handlinger:
• Årets Landsby
• Brandberedskab
• Handlingsplan for landdi-

strikter
• Helnæs & Nationalparken
• Følgegruppen for LIFE 

projekt (Naturstyrelsen)
• Landsbypedel
• Bygningsregistrant
• Bus 260 ctr. Tele taxa
• Tjæregryden
• Projektor i Forsamlings-

huset
• Afviklingen af borger-

gruppen

Fremtidige planer:
• Fortsat udvikling af ram-

merne for beboernes vel-
være

• Registranten
• Filmklub
• Bystævne
• Og en overraskelse?

Valg

Nye i bestyrelsen blev Anna 
Nielsen og Hans Hoppe, der 
afløste Jinnie Hemmingsen 
og Vivi Wentzlau, der ikke 
ønskede at fortsætte. Annelise 
genvalgt. 
Desuden betød Anna Nielsens 
valg, at Kaj Nielsen blev ny re-
visorsuppleant.

Flere forslag 

Kreativiteten forsatte under 
Evt., her nævnte Hanne Elle-
bæk, at hun meget gerne ville 
have genoprettet flere af de 
stier og veje, der rundt om-

kring var blevet pløjet om. Det 
var blevet sværere og sværere 
at komme rundt på gåben i na-
turen. Desuden nævnte hun, at 
hun til foråret, vil genoplive en 
aktivitet, som den hedengang-
ne husmoderforening havde 
på programmet. Det handlede 
om, at invitere forældre med 
børn på en spadseretur, f.eks. 
1. mandag i måneden, i natu-
ren med afslutning med kaffe, 
vand og kage ved udgangs-
punktet. 

kreative tanker og handlinger

Alt i alt endnu et møde hvor 
kreativitet og iderigdom flo-
rerede, som sammen med 
alt, hvad der i øvrigt foregår 
herude, bidrager til billedet 
af en særdeles aktiv befolk-
ning med et stort behov for 
at foretage sig noget i fælles-
skab. Blot for en fuldstændig-
heds skyld, skal nævnes, at 
Marianne Therp orienterede 
om et forenings – fællesmøde 
i februar med henblik på at 
etablere et samarbejde om en 
foreningernes weekend, hvor 
alskens aktiviteter kan finde 
sted.
Joh, der sker noget herude, og 
så var dette blot i én forenings 
regi. Der er i år tre medlem-
mer mere end sidste år, nemlig 
148.
Og vi fik slet ikke det hele 
med. Det efterfølgende ban-
kospil har givetvis ikke givet 
anledning til støj. Men her var 
reporteren gået hjem for at 
pleje en spirende forkølelse.

Formand Jens Zimmer ved 
sommerfestens kagebord 
Foto: ah
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Jubilæumssmagning 
den 13/1/2012
Det var 50. gang at kneitene 
på Helnæs skulle smage på øl, 
og det mente vi skulle fejres 
med et arrangement, hvor vi 
inviterede vore damer med. 
Vi ville så gensmage 6 af de 
øl der gennem årene siden 
22/2 2005 havde opnået de 
højeste gennemsnit i point. 
Den absolutte vinder kunne 
ikke fås mere, men de 6 efter-
følgende lykkedes det at få i et 
passende antal. Der tilmeldte 
sig 36 + 3 børn (uden øl) det 
var på kanten af hvad der var 
borde og stole til. Annelise og 
Kristian sørgede for, at vi fik 
ost og pølse til ølsmagningen, 
og der var rigeligt brød til. Det 
var rigtigt hyggeligt at have 
damerne med. Jens Zimmer 
havde forfattet et par sange til 
vores pris og havde derudover 

medtaget en 2 liters specialøl 
som alle fik en smagsprøve 
af. Der var omdelt en stem-
meseddel, hvor man kunne 
liste de smagte øl som nr. 1 
nr. 2 osv. Og angive om det 
var en dame eller en mand, 
der stemte. Optællingen viste, 
at damerne sjovt nok næsten 
matchede den oprindelige li-
ste jeg havde lavet fra smag-
ningerne gennem årene, mens 
kneitene nærmest var blevet 
omvendte! En dejlig og hyg-
gelig aften blev det til. 
Vi smagte på følgende øl: 
Willemoes Juleale – Wille-
moes Ale – Ale nr. 16 – Wil-
lemoes Porter – Vestfyens 
Danish Pride – Chimay 
Rækkefølgen er den oprinde-
lige og som man kan se er der 
overvægt af lokale øl. Læser-
ne opfordres til selv at smage.

Dan Ravn-Joensen

…informationsaften og 
generalforsamling i Energi-
foreningen

Af den lille spørgerunde 
som blev iværksat af Helnæs 
Miljø- og Energiforening, 
fremgår det, at der er taget 
rigtig mange initiativer til at 
nedbringe energiudgifterne 
her på Helnæs. – Samtidig er 
der investeret i vedvarende 
energi-anlæg i et overrasken-
de stort antal, når man tager 
de forholdsvis få husstande i 
betragtning. 
Af mange besvarelser på 
spørgeskemaet fremgår, at 
flere overvejer at installere 
solcelleanlæg. – Det er nu 
blevet økonomisk mere at-
traktivt at etablere solceller i 
forbindelse med den enkelte 
husstands energiforbrug.
Det er muligt at producere 
op til 6.000 KWh til elnet-
tet, som man så kan trække 
tilbage når behov for elek-
tricitet opstår. Den såkaldte 
”Nettomålerordning”, hvor 
elmåleren populært sagt lø-
ber baglæns.
Endvidere kan den enkelte 
husstand afskrive skatte-
mæssigt på sit anlæg.
I forbindelse med Energifor-
eningens generalforsamling 
tirsdag den 28. februar kl. 
19.30 i Borgerhuset, kom-
mer 2 eksperter fra Dansk 
Solar for at redegøre for 
denne løsning. Der vil blive 
gennemgået både teknik- og 
økonomi. Alle er velkomne 
til at deltage i denne infor-
mationsaften.
Foreløbig fremgår det af for-

handlingerne om statens nye 
energi-handlingsplan, at der 
kan forventes store afgifts-
stigninger, når man benytter 
fossile (olie) brændstoffer til 
opvarmning. Når regeringen 
ønsker at nedsætte CO2-ud-
slippet ved at udfase kul og 
olie i de kommende år, så er 
boliger i det åbne land ikke 
uvæsentlig at få med i mere 
vedvarende energiformer.
Energiforeningen har ønsket 
at skabe forståelse hos politi-
kerne for, at vi i det åbne land 
ikke har mulighed for tilslut-
ning til alternative fællesan-
læg. Der skal derfor tænkes 
lidt pragmatisk i løsningerne. 
Vi har derfor stillet forslag 
om en forsøgsordning for 
Helnæs, hvor det skulle blive 
muligt at etablere et fælles 
solcelleanlæg, der ejes indi-
viduelt af den enkelte hus-
stand.
Endvidere har vi stillet for-
slag om at den begrænsede 
”nettomålerordning” udvides 
til at omfatte hele husstan-
dens elforbrug. Nu afventer 
vi svaret. Vi håber selvfølge-
lig på en positiv tilbagemel-
ding – også fordi det vil være 
en kraftig støtte til udvikling 
i Udkantsdanmark og det vil 
supplere regeringens ønske 
om mere grøn energi.
Dette vil der blive redegjort 
for på informationsmødet 
den 28. 2. I forbindelse med 
generalforsamlingen.

Anders Lyng, fmd.
Helnæs Miljø- og

Energiforening,

Ølsmagning for 
kneitene på Helnæs

nu efterspørges 
solceller i 
mange 
husstande!

Jubilæum blev fejret i Borgerhuset med god tilslutning Foto: d.r-j.

Dan og Jørgens pris
Mel: Jeg elsker de grønne lunde
Tekst: Jens Zimmer Rasmussen

Vi nyder de stille øller, 
som Dan stiller frem på rad, 
og alt som plejer at følge
af peanuts og chips på fad. 

Men nu er det kun de øller,
som toppede i vor smag.
Dem nyder vi atter og skyller
i herlige kvinders lag.

Hvad løfted så skønt vor tanke 
mod højere, ædle mål, 
som tiderne sammen at granske
de øl som har vundet en skål.

Så drog vi på udflugt ud.
Hver søgte og ku’ bestemme
hvad dér var det bedste bud.
Når bunden var lagt derhjemme.

                     

                       Forkortet af red.

Solceller fra Solar. Orienterings-
møde den 28. februar i Borgerhuset

PakkEløsningEr til minDrE husstanDE 

Gratis energi året
rundt med solceller

2 kWp
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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

Maxi 3
Universalrengøringsmiddel og 
pletfjerner til alle hjem. 
Afrenser snavs, olie, sod, græs,
rødvin og meget mere på alle 
materialer, der tåler vand.
Pris pr. liter kr. 43,75

Antibak Cleaner
Kombineret rengøringsmiddel 
og kalkfjerner til badeværelset. 
Afrenser snavs, protein og kalk 
i bruseniche, håndvask og toilet.
Pris pr. liter kr. 43,75 

Se vejledninger og pletguide på www.maxi3.dk

Flemløse Maskinforretning ApS
Springenbjergvej 15 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 64 72 11 74

www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

JONSERED CS 2238 S
Effektiv sav til mindre opgaver omkring huset. Med 
værktøjsfri kædespænding og Spin Start™. 
38,2 cc, 16’’ sværd. 2.995,-

PÅLIDELIGE SAVE
FRA JONSERED

JONSERED CS 2121 EL
Populær el-sav, som er let at arbejde med pga. den langsgå-
ende motor, der gør saven smal og smidig. 2000 W.

1.795,-
Mulighed for finansiering via Jonseredkortet - hør mere hos din lokale 
Jonsered-forhandler.

www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

JONSERED CS 2238 S
Effektiv sav til mindre opgaver omkring huset. Med 
værktøjsfri kædespænding og Spin Start™. 
38,2 cc, 16’’ sværd. 2.995,-

PÅLIDELIGE SAVE
FRA JONSERED

JONSERED CS 2121 EL
Populær el-sav, som er let at arbejde med pga. den langsgå-
ende motor, der gør saven smal og smidig. 2000 W.

1.795,-
Mulighed for finansiering via Jonseredkortet - hør mere hos din lokale 
Jonsered-forhandler.

Som ung filosofistuderende 
i Aarhus, kunne man let for-
falde til misundelse, når man 
så på andre studier. Til tider 
havde misundelsen rod i køns-
fordelingen – man skulle ikke 
læse filosofi længe før sam-
mensætningen af holdet gav 
stedet karakter af kloster. Der 
var dog ét studium der i sær-
deleshed gjorde sig bemær-
ket. Det var der, hvor pensum 
var noget, man kunne sætte i 
de forældede VHS-maskiner, 
for dernæst at læne sig tilba-
ge. Mens man selv sad bøjet 
over døde filosoffers skrifter, 
kunne man med jævne mel-
lemrum høre historier om de 
ofte farverige specialer og em-
ner man beskæftigede sig med 
på filmvidenskab. Så var det 
bare damer, så var det krig og 
snart noget helt tredje, der alt 
sammen havde en mere umid-
delbar fascinationsevne end 
Augustins, Kants og Platons 
udgydelser om kun tilnærmel-
sesvis lignende emner.

Film gør dig klogere

Historierne var naturligvis en 
stærkt forvrænget version af 
virkeligheden. Filmvidenskab 
kræver helt sikkert også, at 
man kan sidde ned og læse en 
masse, men fascinationen af 
tanken blev nu alligevel hæn-
gende: gør hvad du så ofte gør 
– smæk en film på – filosofér 
og bliv klogere. Film er ofte 
mere tilgængelige end filoso-
fiske og litterære ”klassikere” 
i bogform. De har ved deres 
forskellige virkemidler lettere 
ved at vække følelser i folk, og 
derved måske forandre deres 
syn på verden – noget filoso-
fien også prøver at gøre. De er 
hurtigere overstået og endelig 
kan film jo spille på flere tan-
genter. Ligesom hos noget af 
den første og største filosofi 
bruges der dialog, men også 
poesi, musik og kunst kan be-
nyttes på lærredet.

Der skal reflekteres

Det springende punkt er selv-

sagt en vis aktivitet hos seeren. 
Vi skal ikke bare smække en 
film på. Hvis følelserne løber 
af med os (vi ser fx filmen 
Harry Brown eller Once upon 
a time in the West og bliver 
fyldt med hævnlyst), er det en 
god lejlighed til at spørge os 
selv hvorfor de gør det, og om 
de bør gøre det. Vi ser måske 
ikke bare en film om den dan-
ske krigsindsats, men benytter 
lejligheden til at inddrage po-
litisk filosofi og reflektere over 
dansk krigsførsel. 

kom indenfor

Som ovenfor skrevet står, skal 
her lyde en invitation til at 
komme indenfor på  Helnæs 
Højskole hver anden mandag 
aften og bliv inspireret, ud-
fordret og underholdt gennem 
filmforevisninger med et kort, 
introducerende foredrag om 
det filosofiske spørgsmål, der 
tages under behandling i den 
pågældende film. 

2 film i februar

Mandag d. 13. februar kl. 
19.30 tager vi ved hjælp af fil-
men Memento fra 2000 hul på 
et forholdsvis teoretisk spørgs-
mål: ”Hvad gør en person til 
en person – giver personen 
identitet?”  Mange mener at 
det er den hukommelse vi har, 
og filmen belyser meget intel-
ligent dette standpunkt ved at 
have en hovedperson, der er 
ude af stand til at skabe nye 
minder. 
Mandag d. 27. februar kl. 19.30 
vil vi sammen med Woody 
Allen og filmen Crimes and 
Misdemeanors behandle det 
grundlæggende spørgsmål: 
Hvorfor i det hele taget for-
søge at være et godt menneske 
og gøre det rette?
Som det sig hør og bør vil der 
være mulighed for at indtage 
salte og søde ting til filmen. Vi 
glæder os til at se jer på høj-
skolen. 

Stig Børsen Hansen
filosofilærer

Åben invitation til film og 
filosofi på Helnæs Højskole
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
5. feb. 9.30
12. feb. 17.00 
19. feb. ingen
26. feb Rikke Graf  9.00

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

Forsamlingshusets 
Årskalender 
Fastelavn 19. februar
Dilettant 10. marts
Fugleskydning 14. juli
Høstfest 1. september
Generalforsamling 13. nov.
Juletræ 15. december
Bestyrelsen, 
Helnæs Forsamlingshus

Sy og Strik
I februar mødes vi d. 14/2 og 
d. 28/2 i Borgerhuset (lokale 
2) kl. 19.
Velkommen

Foreningssamarbejde
Vil du eller din forening 
med? Så deltag i planlæg-
ningen
Det er altså ikke for sent at 
melde sig, hvis man vil re-
klamere for sin forening el-
ler har et produkt at sælge 
eller vise frem på Helnæs 
FORÅRS-FREMSTØD søn-
dag den 29. april mellem 12 
og 18.
Kontakt Marianne Therp: 
mtherp@gmail.com eller 
ring til tlf. 27 20 16 68, hvis 
du ønsker at deltage i mødet 
onsdag den 15. feb. kl. 19.30 
på Højskolen/Borgerhuset

Fællesspisning
Den 2. marts kl. 18.00 er der 
fællesspisning i Borgerhuset. 
Husk service, bestik, og godt 
humør. Tilmelding Laila 
Hansen på tlf. 64771870 se-
nest den 24. februar. Vi glæ-
der os til at se jer.
De bedste hilsner
Hanne, Lene, Laila, Finn, 
Hans og Birgitte

Nyt fra kneitene på 
Helnæs: Vinsmagning 
Fredag den 24. februar vil vi 
forsøge at starte en vinsmag-
ningsklub i ølsmagningens 
regi, men hvor damerne også 
er velkomne. Der vil blive 
lagt vægt på, hvilke vine der 
passer til bestemte typer af 
mad. Vi regner med 10 % te-
ori og 90 % hygge. Foredrag 
og udvælgelse af vine ved 
Jan (kromand) Sander. Der 
bliver smagt på 5 forskellige 
vine, forventet deltagerpris: 
50 kr. Medbring et vinglas 
og et vandglas og godt hu-
mør. Tilmelding hurtigst mu-
ligt på grund af begrænset 
plads i lokalet. 
Tid og sted: 24. feb. 2012 kl. 
19 00 i Borgerhuset lokale 1
Tilmelding til Dan 6477 
1501 eller darajo@mail.dk 
Hilsen Dan

Helnæs Miljø- og
Energiforening
Der afholdes generalforsam-
ling jf. vedtægterne, den 28. 
februar 2012 kl. 19.30 i Bor-
gerhuset.
I forbindelse med general-
forsamlingen kommer 2 eks-
perter fra Dansk Solar for at 
redegøre for energiløsninger 
med installation af solcel-
leanlæg. Orienteringen vil 
omfatte såvel teknik- som 
økonomi.
Alle er velkomne til at del-
tage ved denne orientering.
Hilsen formanden 
Anders Lyng

Ølsmagning for kneitene
på Helnæs
Tirsdag den 14. feb kl. 19.30 
i Borgerhuset
Tilmelding til Jørgen 6477 
1829 eller Dan 6477 1501 el-
ler darajo@mail.dk 

Og så lige et ølcitat: 
Hvordan holder en Færing 
op med at drikke? Enten kan 
han ikke løfte flasken, eller 
også er flasken tom. (Fortalt 
på flyvestation Thorshavn)
Hilsen Dan 

ÅBENT HUS
Da jeg runder de 75 år lørdag 
d. 18. feb. ville det glæde os 
at se familie, naboer og ven-
ner i Helnæs forsamlingshus 
til en bid brød på dagen fra 
kl. 15 til kl. ??
Kærlig hilsen Annelise

Helnæs Kultur- og 
Musikforening
Det er med stor glæde, vi kan 
præsentere foreningens før-
ste arrangement i 2012, nem-
lig foredraget 
Storm P - et humoristisk 
foredrag af Peter Borberg.
Foredraget »Storm P. ser 
rødt« handler om den humor, 
der tager livtag med sam-
fundets ulighed, åbner vores 
øjne for de svage og som 
samtidig skænker en poetisk 
værdighed, der finder vej 
gennem latteren. 
Peter Borberg er journalist, 
forfatter og foredragsholder. 
Han er en af landets mest 
erfarne foredragsholdere in-
den for humor. Det er blevet 
til talrige artikler, portrætter 
og kronikker om store humo-
rister samt bogen »Humor – 
Alvorligt talt«.
Mandag d. 20. februar kl. 
20.00. På Helnæs Højskole.
Entré 75,00 kr. for ikke med-
lemmer, 60,00 kr. for med-
lemmer, 40,00 kr. for børn 
og studerende. 
Billetter kan bestilles, enten 
ved at sende en mail til lotte.
egebak@gmail.com eller ved 
at ringe på 61 73 45 40. År-
ligt medlemskontingent er 
125,00 kr..
Mange venlige hilsner 
Bestyrelsen

Generalforsamling
Borgerhuset
Der afholdes generalforsam-
ling i Borgerhuset den 20. 
marts. kl. 19.30. Dagsorden 
ifg. vedtægterne. Forslag skal 
være formanden i hænde 8 
dage før generalforsamlingen.
Mvh Birgitte Elovara

FoREningER

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
Udlejning: Bente Haines
bentehaines@hotmail.com
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Mogens Rasmussen
Tlf. 2726 1362

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. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668

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 FEbRuAR 2012 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30
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kØb og sALg pERsonLigE
Sælges:
Plænetraktor, Partner 12-107 
med trinløs gear kr. 5000,00
Lego Power Puller nr. 8457 
kr. 500,00 – Lego Creator 
nr. 5891 kr. 150,00 – Lego 
Grand Emporium nr. 10211 
kr. 700,00 – Skate Board, 
incl. knæ og albuebeskytter, 
hansker kr. 400,00.
Tlf. 64 74 16 81

Kartofler på 
Elmebjergvej 18
Ring og få et tilbud på større 
partier og på vaskede kartofler. 
Tlf. 31 33 41 49 / 64 77 12 68
Regner Madsen

Mindre opbevaringsrum 
ønskes til leje
Mindre opbevaringsrum la-
ger el. lign. 
(ca. 20-30 m2), ønskes til leje 
på Helnæs, til opbevaring af 
møbler, helst med egen ind-
gang.
Henvendelse Bente og Peter
Strandbakken 47
Tlf. 63 73 70 73 eller
mail: bente-peter@c.dk

Helnæs Naturlam
Lammehøjreb (lammeryg 
uden ben) og grillpølser – kan 
hentes fra fryser. Giv venligst 
et ring eller en mail en uges 
tid før på 2720 1668 eller ma-
rianne@dk-online.dk  2 hvide 
lammeskind (et stort 780 kr. 
og et lille 470 kr.) haves.
Med venlig hilsen
Marianne Therp

Sælges fra egen avl
Kartofler til 3 kr./kg, løg til 5 
kr./kg. og porrer, 5 kr. bundtet.
Bestil på tlf. 61 54 59 33. 
Træffes bedst efter kl. 17.00.
Der er mulighed for levering.
Klaus Bang, Helnæsgaard

Rubrikken PERSONLIGE er 
for alle, der ønsker at med-
dele en personlig begivenhed. 
Fødselsdag, bryllup, jubi-
læum, taksigelser, nekrologer 
etc. Vi bringer kun, hvad der 
er aftalt med vedkommende. 
Vi kommer og tager et bil-
lede. Ring 24 82 25 30.

Tillykke

Annelise Larsen, Helnæs 
Byvej 33 fylder lørdag den 
18. februar 75 år.
Se fødselsdags artikel i HP.
Alle er velkomne til åbent 
hus på dagen fra kl. 15 til ?? i 
Helnæs Forsamlingshus.
HP ønsker hjertelig tillykke.

Ledig boks i frysehus
Kan overtages, også gerne af 
beboere på sommerlandet.
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. halvår.
Kontakt Annelise Larsen på 
64 77 15 95

Handy-man
Kalle Bus / Handy-man
Bus, hus, og haveservice
Karl-Erik Straarup
Tlf. 42 75 77 62

Vinteropbevaring på 
Hagenskov Gods
Både, campingvogne ol. 
Gode tilkørselsforhold.
Henvendelse:
Mail: holberg@hagenskov. dk
Eller: Britta Schall Holberg
Hagenskov Gods
5631 Ebberup

Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. 
Pris 500,00 for en weekend. 
tlf. 64 77 14 10
Henning Storm

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

Udlejes: Ferieappartment 
Sælges: Ny børnerejseseng 
300 kr., 2 stk. brugte, funkti-
onsdygtige (antikke) brænde-
ovne 8000 kr. og 6000 kr. og 
Originale petroleums skibs-
lamper pr. stk. 800 kr. 
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæs Byvej 3, 
5631 Ebberup
Tlf. 64 77 18 59

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

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

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

v/karsten Andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25
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Vi er gode til at sælge 
boliger – men vi har også
Danmarks største boligavis 

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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Atter en forrygende interesse 
for deltagelse i tarteletfesten 
i Helnæs Forsamlingshus 
fredag den 13. april 2012. 

Det er trist, atter i år at skulle 
se, at mange, der har forven-
tet at komme med må vente 
endnu et år. Dog, det er po-
sitivt, at der fortsat er så stor 
en interesse for at være med.  
Det er en festlighed, som 
kun kan gennemføres én af 
om året, idet den kræver et 
stort apparat at få på benene. 

Udover Annelise og hendes 
tropper i køkkenet, er der 9 
- 10 hjælpere i salen, der før, 
under og efter festlighederne 
yder en fortræffelig indsats. 
Med så massiv tilstrømning, 
er det nødvendigt, at have 
strikse regler for salget af 
billetter. Vi opererer med 
tre kategorier: Medlemmer 
er de, der har været med før. 
Venteliste 2011, er de, der 
ikke kom ind sidste år, men 
som modtager en invitation 
og kan melde sig til i samme 
periode som medlemmerne 
og venteliste 2012 er de helt 
nye, der gerne vil med, men 
som sjældent kommer med 
første år, men har chancen 
næste år. De kan også melde 
sig på i nævnte periode. Der 
optages ingen på nogen lister 
udover de, der melder sig i 
perioden fra den 5. januar til 
den 5. februar.
Det er således, at der er ca. 
170 medlemmer. Sidste år 

spåede jeg, at vi sandsynlig-
vis i 2012 kun fik medlem-
mer med. Vi kunne hermed 
ændre navn fra Helnæs Tar-
telet Selskab til Helnæs Tar-
telet Loge. Billetsalget star-
tede den 5. januar og den 7. 
januar (to dage efter) havde 
97 reserveret billetter. Nu er 
der 128 medlemmer, der har 
tilmeldt sig. 18 fra venteli-
sten 2011 og 9 er skrevet på 
venteliste 2012. Og der luk-
kes først den 5. februar. Da 
betaling først skal ske senest 

den 5. februar for tilmeldte 
medlemmer, kan det ske, at 
der måske bliver plads til en-
kelte fra Venteliste 2011, dog 
under forudsætning af, at der 
ikke melder sig flere med-
lemmer. 
Vi er naturligvis kede af at 
skuffe, de der ikke får plads, 
men det er dog også positivt, 
at der er så god en tilslutning.

 pd

tarteletfesten udsolgt 

Annelise modtog i 2006 et æresmedlemsskab (det foreløbig eneste). 
Det var festernes debut. I år fejres 5 års jubilæum. Foto: pd

En tarteletvignet


