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Helnæsbugten og
Rørmosegård
– Se side 10, 11 og 12
Den 22. februar, kaldes Peters
Stol. Dagen som i gamle dage
blev betragtet som ”begyndelsen til enden” for vinteren.
På denne dag kaster Tor,
ifølge overleveringerne, den
varme sten i vandet. Det gør
man også ved Helnæs Strand,
med ønsket om en god sommer.

Muslingeskal
på isen
– Se side 16

Tors varme sten og
Sankt Peters Stol

Traditioner
Af Ib Ivar Dahl

Hvert år den 22. februar om aftenen mødes nogle af strandboerne i et af husene her i fiskerlejet for at varme sten på
toppen af brændeovnen eller
over åben ild ved stranden.
Mens stenene tager varme,
spiser vi sammen og snakker
om løst og fast. Mod slutningen af måltidet må nogen af
os skiftes til at rejse sig fra
stolene for at tilse stenene.
Ved vandkanten skiftes man
til at bruge en tyk læderhandske og kaste en glovarm sten
i vandet, mens man råber sit
ønske om en god sommer.
Der er ingen faste formularer og ingen regler for sprogbrug. Hvilke ord, vi hver især
råber, er helt op til den enkelte, men indholdet er ønsker
Foto: iid
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Læs mere på side 4
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Indhold
Tors varme sten og Sankt Peters Stol
Den 22. februar er dagen som i gamle dage blev betragtet som
”begyndelsen til enden” for vinteren. Læs om traditioner ved Helnæs Strand.
Forsiden og side 4
Det blev så et læhegn
Resultatet af afstemningen om en vindmølle og det fortsatte arbejde
Side 3
4 km kloakledning nedgravet
Side 6
Skærmydsler – en skabskomedie
En beretning om en udflugt
Side 7
Anne Hansen fylder 75
Et fødselsdagsportræt
Side 8 og 9
Landskabet på Rørmosegård
3. bugtartikel i serien om Helnæsbugten
Side 10, 11 og 12
Billedreportage fra fastelavnsfesten
Det´kun for børn
Side 13
Højskoleelev Marta Zhuravskaya leverer fotos til HP
Kort præsentation af Marta
Side 16
Se også kort nyt om Dilettant, Ældrerådets Lydavis, Torsdagsklubben og Det sker…
Redaktionelt:
Da den første torsdag i april er Skærtorsdag, udkommer HelnæsPosten først torsdag den 8. april.
I øvrigt savnes den lovede husstandsomdelte formandsberetning
og referat af Beboerforeningens generalforsamling.

HELNÆSPOSTEN
UAFHÆNGIG AF POLITISKE, ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIGE INTERESSER
RYET 22 · HELNÆS · 5631 EBBERUP · TLF. 64 77 12 72 · MOBIL 24 82 25 30
E-MAIL: DREISLER@MAIL.DK · www.helnaesposten.dk
HELNÆSPOSTEN UDKOMMER HVER MÅNED. oplag 300 ekspl. omdeles gratis
til SAMTLIGE HUSSTANDE PÅ HELNÆS og i sommerhusområdet. sælges i
abonnement og løssalg (spar, ebberup)
UDGIVER: HELNÆSPOSTEN (selvejende)
REDAKTION: POUL DREISLER (ANSV.) og gerner bauer
REDAKTIONSUDVALG: HELLE BLUME ANDRESEN · NIELS ELLEBÆK · Erik Mortensen
PALLE HERMANSEN · JAKOB HAAHR · ANDERS LUNDBECK RASMUSSEN · ANDERS LYNG
ANNE K. HANSEN · ARNE RASMUSSEN (ØSTERGAARD) · Preben HOLK

MARTS 2010

Leder
Om afstemninger og høringer
Vi har i de seneste år haft tre høringer eller afstemninger her
på Helnæs. Den første i forbindelse med ”turisme” og den
næste om ”vindmøllen” og nu ”nationalparken”. Hver gang er
der givetvis seriøse overvejelser om, hvordan man i praksis
skal gennemføre sådanne høringer eller afstemninger. Alene
afgørelsen af, om det er en afstemning eller en underskriftsindsamling kan være vanskelig at afgøre. Det giver også borgerne / vælgerne usikkerhed om, hvad det er, der skal ske.
Debatten om den første høring viste dette.
Vindmøllehøringen var klart tilrettelagt som en afstemning,
der opfyldte kravet til anonymitet og uafhængighed af de, der
iværksatte processen.
I den nyeste sag om nationalparken tales der tydeligt om, at
det er en indsamling af underskrifter, kombineret med at man
forventer, at den adspurgte husstands myndige personer tilkendegiver et ja eller nej. Forskellen mellem den første underskriftsindsamling (om turisme) og den sidste (om nationalparken) er, at den første krævede at underskriftsindsamleren
skulle i dialog med svareren på dennes bopæl for at få svaret
noteret.
Ved den sidste om nationalparken, beder man om, at svareren
selv læser grundlaget og beslutter sig for et ja eller nej og sætter sin underskrift, hvorefter svaret lægges i en kuvert, som så
afhentes på bopælen. For at skabe en sikkerhed (for hvad?),
noterer man, at kuverterne åbnes og resultatet sammentælles
under tilstedeværelsen af en advokat. Denne procedure kan
også skabe irritation, idet den almindelige vælger forventer,
at meningstilkendegivelse er en privat sag. Man vil selv afgøre hvornår og hvordan, den skal tilkendegives. Naturligvis
indenfor beskrevne rammer. Hvorfor kan man ikke én gang
for alle få fastlagt en Helnæs-metode, der tilfredsstiller alle
de hensyn, der kan opregnes og så bruge den? Hvad er der i
vejen for, at lister kunne fremlægges i Borgerhuset, hvor folk
kunne gå hen og skrive sig på, som aktive og interesserede og
lade være, hvis de ikke er det?
Afslutningsvis kan vi henvise til Jakob Haahrs meget afbalancerede artikel i HP 2010 nr. 1, hvor han også beskæftiger
sig med grundlaget for meningstilkendegivelsen:
”En underskriftsindsamling eller bedre en konkret lokal folkeafstemning kan give et udmærket signal til politikerne om,
hvilke ønsker befolkningen har, men hvis vi skriver under
på noget, vi ikke ved hvad er, så er det blot en underskrift på
vores egen angst, samtidig med at politikerne ikke får nogen
information om, hvad det er vi stemmer nej eller ja til”. Derfor må der appelleres til de valgte politikere om at fortsætte
processen således en afgørelse kan træffes på et fyldestgørende grundlag og på en måde, der tilfredsstiller anerkendte
demokratiske normer.		
pd
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VI HAR MODTAGET

På Helnæs har vi nu afsluttet
den åbne beboerhøring, hvor
spørgsmålet var: ”Skal vi have
en vindmølleløsning?” Svaret
blev et nej til energiforeningens forslag. (Et foreløbigt
resultat er meddelt fra Assens: 76 svar (66 %). 42 nej,
33 ja, 1 både ja og nej). ”De
gode græder, de onde ler”.
Nej, sådan er det selvfølgelig
ikke. Det er rigtig godt, at vi
i åbenhed kan fremsætte forslag, diskutere disse for så at
vedtage eller forkaste. Denne
åbne proces er fundamentet i
et ressourcestærkt samfund.
Vi var rigtig glade for den
store interesse for emnet og
det imponerende fremmøde
på de to informationsmøder.
Det viser at emnerne: miljø
og energi har stor interesse
hos halvøens beboere. Derfor arbejder vi videre med at
finde konstruktive løsninger,
blot med anden teknologi, til
den vision, der blev fremsat
på beboermøderne:
- et CO2-neutralt Helnæs
- et energiselvforsynende
Helnæs
- benyttelse af kendt
teknologi
Vindmølle - kontroversielt

Spørgsmålet om en vindmølle
på Helnæs var selvfølgelig en
kontroversiel løsning; men
samtidig en løsning, der gav
mulighed for at alle med en
ganske lille økonomisk ind-

sats, kunne gøre sig CO2neutral ved lokale ressourcer.
Vort problem her på Helnæs
er, at der ikke er en egentlig
bymæssig bebyggelse. Husene ligger forholdsvist ret
spredte. Det gør det vanskeligt at tænke i fælles løsninger,
medmindre det eksisterende
ledningsnet benyttes. Miljøog Energiforeningen arbejder
videre med andre løsningsforslag. Der sker rigtig meget
produktudvikling på energiområdet for øjeblikket. Men
fælles anlæg vil sikkert ikke
være muligt af økonomiske
årsager. Men så bliver det interessant at arbejde med mere
individuelle løsninger, og vi
vil i den kommende tid afsøge
muligheder og økonomi samt
fælles indkøb.
Rettelse

Og så lige en rettelse: På informationsmødet den 23.
2. viste jeg en planche, der
angav et årligt forbrug på
33.000kwh. Det angiver ikke
min husholdnings forbrug,
men hele mit årlige forbrug
til husholdning, opvarmning,
bilkørsel (30.000 km) og flyrejser, etc. omregnet til kwh.
For at blive CO2 neutral skal
jeg således konvertere dette
forbrug til vedvarende energi.
En løsning kunne være at investere i en vindmølle - blot
udenfor Helnæs. Har du lavet
en total beregning på dit forbrug? Det er faktisk en tankevækkende øvelse!
* Se Anders’s annonce i HP

Verdens
bedste far i
al evighed
”Du er verdens bedste far”,
sådan sagde min søn på
seks år til mig forleden dag.
”Nåhh, er jeg det?”, svarede
jeg noget tvivlende, for det
synes jeg bestemt ikke selv,
og jeg synes også nok, at jeg
kunne komme i tanke om situationer, hvor min søn højlydt havde givet udtryk for
en noget anden mening om
den sag. Men så kom forklaringen. ”Jo, for du har jo
lært mig at svømme. Så du
er verdens bedste far…” Og
så tilføjede han, ligesom for
at give sine ord mere vægt:
”…i al evighed!”
Ja, man siger, at æblet ikke
falder langt fra stammen.
Og overdrivelse fremmer
jo forståelsen. Og måske er
der virkelig også et glimt af
evighed i en sådan helt ubetinget og ufortjent kærlighedserklæring.
Men denne lille ordveksling
fik mig til at tænke på et
menneske, som jeg for nogle
år siden besøgte i arresten
i Assens. Det kan jeg godt
nævne, uden at overtræde
min tavshedspligt, for det
kunne næsten have været
enhver af de indsatte.
På væggen i mandens celle
hang der nogle billeder, som
hans søn havde sendt ham,
for at hjælpe ham med at
holde modet oppe. Det var
billeder af ganske almindelige ting som en far gør med
sin dreng. Det var billeder af

far og søn ved høvlebænken,
mens de rodede med knallerten. Og fra en fødselsdagsfest en sommerdag i haven, hvor de to stod sammen
ved grillen og vendte bøffer.
Måske hjalp billederne manden til at holde ensomheden
ud og mindede ham om, at
der var et liv efter straffen og
uden for fængslet. Og at der
dog var nogen, der så anderledes på ham end dommeren, fængselsbetjentene og
måske også han selv gjorde
det. At der også var nogen,
der så kærligt på ham selvom det var helt ufortjent.
I hvert fald fortalte billederne en historie om et menneskeliv. Og en historie om, at
det vigtigste i et menneskeliv ikke er sejre eller nederlag, fejltrin og succeser. Det
er ikke alle vore resultater
eller præstationer. Men de
øjeblikke af nærhed og ømhed sammen med de mennesker som vi har fået givet at
leve livet sammen med, som
skænkes os helt ufortjent, og
som hører ethvert menneskeliv til.
PS. Denne klumme bragte
vi i HP 2009 nr. 3. Anders
holder en fortjent vinterferie
og lever op til at være ”verdens bedste far” ved ikke at
skulle skrive en ny klumme
i ferien.
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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen

Det blev så et
læhegn*
Anders Lyng, Helnæs Miljøog Energiforening har sendt
dette indlæg:

HELNÆSPOSTEN

Lejre · Friluftsaktiviteter for både børn og voksne
Naturvejledning · Kursusvirksomhed · Kanoudlejning
Tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk

4

HELNÆSPOSTEN 			

MARTS 2010

Vindmøllen i modvind på
orienteringsmødet
Energi- og miljøforeningens
første generalforsamling
blev afholdt efter et informationsmøde om vindmølleafstemning. Stort fremmøde,
interesse og debatlyst med
modstand mod idéen

Generalforsamling
Af Poul Dreisler

spørgeskema og en frankeret
svarkuvert og det er nu op til
kommunalbestyrelsen at afgøre om resultatet tilgodeser de
krav, der er stillet om et massivt flertal. Debatten inddrog
spørgsmål om skatteregler for
ejerskab, prisen på produceret
el, ubehag ved evt. lavfrekvent
støj, støj som stressfremkal-

Fuldt hus til energimøde		

foto: dan R-J

Kampen mod vindmøllen på
Helnæs tog til i styrke ved mødet på Højskolen tirsdag den
23. februar, forud for generalforsamlingen. to pamfletter
var rundsendt med reklamebud inden dagen. 65-70 mennesker var presset ind i foredragssalen, hvor formanden,
Anders Lyng, gentog sit slideshow, således de, der ikke havde set det, var orienteret forud
for den afstemning, der skulle
afsluttes den 25. februar. 116
husstande havde modtaget et

dende. Værdiforingelse af
ejendommene. Der er ikke
balance mellem fordele og
ulemper, blev det sagt. Der var
en enkelt positiv stemme, der
opfordrede til at løbe en risiko,
rent økonomisk. En branchekyndig nævnte at vindteknologi er en gammel teknologi,
fremhævede
bio-produkter
og enzymer som fremtiden.
Anders svarede, at det giver
frihed at have en vindmølle,
vi skulle gøre noget, som er
vort eget og han erkender, at

Dilettant

Lucas Grosmanns musik. Billetter købes hos Dan på Stævnevej. Pris 160 kr. Betaling

Helnæs Beboerforening byder
på dilettant i Forsamlingshuset den 13. marts.
Der er generalprøve kl. 14
Pris: 40 kr. Billet ved indgangen. Premiere kl. 19. Stykket
hedder. ”En datter dukker op”.
En morsom folkekomedie med
små intriger og forviklinger.
Ved aftenforestillingen bliver der efterfølgende spisning
(platte fra kroen) og dans til

MARTS 2010		

Fortsat fra forsiden

Ebberup og Omegns
Begravelsesforretning
v/Hasse Dixen
Nørregade 16 · 5620 Glamsbjerg

vi har pligt til at tænke ind i
fremtiden, men nu og her er
det vindmøllen, det angår.

Østergades
Begravelsesforretning
v/Hasse Dixen
Østergade 75 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 13 59 · 64 47 10 47
h.dixen@mail.tele.dk

Generalforsamling

Efter en god times tid var den
del afsluttet, og foreningens
generalforsamling kunne indledes med forstander Kristian
Kjær Nielsen som dirigent.
Der er registreret 36 medlemmer i foreningen. Formanden,
Anders Lyng, nævnte i sin beretning, at i perioden fra okt.
2008 havde der været et højt
aktivitetsniveau, hvor arbejdet med undersøgelser, møder og ansøgninger var blevet
gennemført. Kontakten med
kommunen om idéen med en
vindmølle og nævner her de
indsigelser, der på forskellige
tidspunkter indsendes fra Beboerforeningen. Fremhæver
den bagvedliggende tanke om
betydningen af, at vi selv gør
noget for at forbedre vores situation og slutter med at fremhæve dette synspunkt også
hvis tanken om vindmøllen
må skrinlægges. Foreningen
vil arbejde videre – være aktive for løsninger på energi- og
miljøforhold, selvom han også
er klar over at nogle på øen vil
være mere tilfredse og trygge
med en passiv holdning til de
udfordringer, man står overfor
på en række områder.
senest 7. marts kl. 18.00. God
fornøjelse!
ah

De medvirkende i stykket, Eske Hemmingsen
var ikke tilstede ved fotograferingen

Vi hjælper Dem til rette med alt

Er stenene varme nok?

om sol og varme i passende
mængde.
Snakken går

Bag efter er der kaffe, kage
og en øl til dem, der måtte
trænge til det efter mørket
og kulden ved stranden. Ved
kaffen snakker vi igen om
løst og fast, men det hænder,
at vi siger lidt om selve sagens alvor. De fleste er enige
om, at fra denne dag står solen så højt, at vandet varmes
op nede fra. Man mindes
vintre, hvor isen begyndte at
slides af strømmen og rådne
fra undersiden netop nu i
slutningen af februar. Det er
fortalt, at en vinter var isen
så tyk, at man måtte nøjes
med en enkelt sten, der var
stor som en kanonkugle. Den
blev glødet hvid på kakkelovnen og måtte bæres ud på
en skovl. Da den blev slynget
ud på isen, gik den igennem
og til bunds under damp og
syden, og det blev en herlig
sommer.

foto: iid

ter. Nørrefjord er lukket.
Havfuglene flokkes i vågerne. Ude i Bæltet driver isen
sammen, så der er hvidt helt
til Als den ene dag, men isfrit den næste. En enkelt ved
bordet nævner ordet, klimaforandringer. Det emne bliver hurtigt for indviklet. Så
snakker vi lidt om natur og
nationalpark. Det bliver også
indviklet, og vi vender tilbage til hovedsagen.
Hvorfor kaster man sten?

Nogen mener, vi kaster en
varm sten i vandet, fordi man
har gjort det siden hedenold.
Da kastede Tor en glovarm
sten i vandet for at afslutte
vinteren og hjælpe sommeren på vej. Andre har læst i
bedstefars almanak, der siger, at dagen hedder Sankt
Peter Stol, fordi det netop

var på denne dag, Apostlen
Peter for første gang satte sig
i bispestolen i Antiochia for
næsten to tusind år siden. I
taknemlig ærbødighed har
han siden hjulpet Vor Herre
med at afslutte vinteren ved
at kaste en varm sten i vandet på sin helgendag. Hvad
vi hver især ønsker os den
kommende sommer af nye
kartofler, modne jordbær,
dasetimer i liggestole, grillaftener på stranden eller ål i
ruserne og makrel i garnene,
tier vi om. Ønsker skal man
holde for sig selv, ellers virker de ikke. Om vi råbte vores ønske til Tor, Sankt Peter
eller Vor Herre, nævner vi
heller ikke, men vi er enige
om, at vi har gjort, hvad vi
kunne, for at det skal blive
en god sommer.

Sådan var det i gamle dage.
Man ønskede sig mildvejr, så
skibene kunne sejle og joller
og fiskeredskaber komme
i vandet og bringe mad på
bordet. Det var den gang. I
de senere år har vi ikke haft
andet end lidt skaris eller
grødis i strandkanten, og vi
er usikre på, om det er godt
eller skidt. I år har vi isvin-

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
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En ønskesten?

foto: marta
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Kig ind - hos os ﬁnder du
et stort udvalg i havemaskiner m.v.
www.jonsered.dk

Svaner og blishøns		

foto: iid
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Kloakledning
af Gerner Bauer

Arbejdet med at forbinde
rensningsanlægget på Helnæs og det større rensningsanlæg i Å via pumpestationen ved Gl. Avernæs er indtil
nu foregået efter planen. Der
har været små udfordringer
undervejs i form af megen
sandjord, som det meget sigende blev sagt af entreprenøren ”det er som at grave
i en sukkerskål” og det var
svært at få ledningerne lagt

præcist ned i den gravede
rende.
Status og nye udfordringer

Vinterstop i arbejdet		

foto: gb

Ved årsskiftet og inden vinteren for alvor gjorde det besværligt, er der nedlagt 4 km
ledning og der er så opstået
et par udfordringer ved Helnæs Mølle og i Bobakkerne.
Vi har talt med ingeniør Peter
J. Hansen fra Assens Forsyning om de næste skridt og de
opståede udfordringer. Den
første udfordring ved Helnæs Mølle kan vi klare ved at
trække et ekstra elkabel på et
par hundrede meter, men den
store udfordring ligger i Bobakkerne. Det er fredet område og vore aftaler med Skov
– og naturstyrelsen, som ejer
området og fredningsnævnet,
som varetager den fredningsmæssige interesse, har trukket

noget ud og er ikke helt afklaret endnu. Udover dette er
der en energiudfordring, idet
der enten skal trækkes et 700
meter kabel af Energi Fyn eller opsættes en transformer på
3 x 3 meter. Så der er lidt at
arbejde med i øjeblikket” siger en fortrøstningsfuld Peter
J. Hansen.

anlæg som hidtil. Det er kun
det flydende spildevand, der
skal transporteres i den nynedlagte ledning. Andre har
undret sig over de lodret stående ledningsstykker, der med
jævne mellemrum stikker op,
hvor der er gravet. Det er en
midlertidig ordning, som skal
bruges ved trykprøvning af
ledningen, og som kun stikker
op, hvor ledningerne er samlet
under nedlægningen. Hvis der
viser sig utætheder ved prøvningen, vil det vise sig ved, at
det ”bobler op” i de lodretstående ledningstumper. Arbejdet forventes færdigt omkring
den 1. april 2010. Det er givetvis forsinket efter den uventede lange vinter.

Nye spørgsmål

Flere har undret sig over, at
”en så tynd ledning ” kan
transportere spildevandet specielt i sommerhalvåret med
fuld belægning i sommerhusområdet, men som det er beskrevet i HP nr. 6/09 fungerer
beholdere og nedfældningsanlægget i det gamle rensnings-

Åbningstider:
Alle dage kl. 8.00 - 19.00
Bager:
Alle dage kl. 7.00 - 19.00
POSTBUTIK:
Mandag til fredag
kl. 8.00 - 17.00

”Tak for i aften. En stor hilsen
til Tarteletklubben fra Helnæs
og til Humørklubben fra
Midtfyn – eller hvad det nu er.
Tak til jer alle for i aften. Kan
I vente 10 minutter, kommer
jeg ud og siger farvel til jer”.
En hilsen fra Jytte Abildstrøm
til de 109 fynboer, der var inviteret til at se Skærmydsler.

Teatertur
af Poul Dreisler

Det hele udspringer af et venskab mellem en af Helnæs
Tarteletselskabs entusiastiske
medlemmer, Jette Grønvall og
Jytte Abildstrøm. En kontakt
blev formidlet og en samtale i
sommervarmen endte med, at
vi her fra Fyn skulle besøge
Riddersalen den 13. februar
og så skulle Jytte komme til
Helnæs Forsamlingshus den
9. april og underholde ved
den årlige tarteletfest. Inden
vi så os om, var der tilslutning til to busser med 40 fra
Helnæs i den ene ud af i alt
56. Der var 53 i den anden.
En nyindkøbt, (brugt), dobbeltdækkerbus med plads til
80 blev sendt fra Assens med
Hanstholm Rejser malet på
siderne.
Køreturen

HÅNDKØBSUDSALG
Fra Assens Apotek
Varetur til Helnæs
HVER FREDAG

DANSKE SPIL
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Skærmydsler
– en skabskomedie

4 km kloakledning
gravet ned
Arbejdet med at få nedgravet
en kloakledning fra Helnæs
til Gl. Avernæs er godt i gang
med de udfordringer et sådant
arbejde indebærer. Vi har talt
med Assens Forsyning om
status nu og om det fortsatte
arbejde.

MARTS 2010		
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Det blev en tur, vi vil huske
længe. Det var et drama blot
at køre på de glatte lokale
veje. Vor erfarne chauffør
kørte med den nødvendige
sikkerhed uden at sætte meget tid til undervejs. Drama
var det, at blive stoppet af det
københavnske færdselspoliti
med besked om, at hvis ikke
papirerne var i orden, kunne
vi godt lade bussen stå. Der
manglede et papir. Da vi gjorde ordensmagten klart, at vi
havde vigtigere ærinder end
at vente ved Folehaven, 5 min.
fra målet, Riddersalen på Frederiksberg, gik betjenten med

til at eskortere os dertil og
fortsætte forhandlingerne der.
Lige inden vi tog afsked med
vor bus og chauffør, så vi ham
løfte armene triumferende i
vejret med papiret i hånden.
Han undgik Vestre Fængsel,
og vi kom godt hjem igen.
Riddersalen

Det vigtigste var dog teatret
og det, der skulle ses. Teatret
er ubeskriveligt. Riddersalen
blev bygget i 1896 og har gennem hele sin tilværelse haft
meget svært ved at skabe økonomi ved teaterdrift. Ledere
har sjældent siddet der længere end få år. Jytte Abildstrøm overtog det i 1970. Med
et brag slog hun igennem med
parodifarcen ”Svend, Knud
og Valdemar” og har således
40 års jubilæum i år, hvor hun
i en alder af næsten 76 har
overdraget ledelsen til Signe
Birkbøll.
Skærmydsler

Gustav Wieds stykke fra 1901
er blevet kaldt ”Wied-klassikeren over alle”. Skærmydsler
var faktisk et bestillingsarbejde til Det kongelige teater
og er senere blevet karakteriseret som ”hans livs mest bedårende og originale stykke”.
Et skuespil, der er skrevet på
hans vej til toppen af forfatterkarrieren, der blomstrede
og udviklede sig de følgende
år for derefter at aftage og
ende sørgeligt i sygdom, livslede og selvmord i 1914.

Afgang fra Helnæs		

foto: pd

følger kurser på Universitetet,
som for søstrene er et Sodoma
og Gomorra i vranglære og
modernitet, som skader Ellens
opdragelse til mor og hustru.
Samtidig oplever vi et vanvittigt morsomt spil kører mellem søstrene, hvor den ene,
Clara, tante 1, har en førerposition overfor Hertha, tante 2,
der er den defensive og mest
liberale overfor Ellen.
Stykket har været spillet
på Riddersalen flere gange,
2003, 2009 og nu genoptaget
i 2010. Det er kaldt ”Skærmydsler – en skabskomedie,
idet de to tanter er proppet
ind i et skab af ældre dato”.
Et genialt træk, der gør at
spillet kommer til at foregå i
et kuk-kukkasse-teater. Dvs.
scenen udgør stuen, hvor de
to tanter sidder i endnu en
kasse, skabet, hvilket giver
et fantastisk fokus på tante 1,
Clara/Daimi, og tante 2, Hertha/Jytte, når de to folder sig
ud i deres indbydes dialog, og
hvad der sker derunder. Når
der er flere, Ellen eller deres

beundrede læge, professor
Petersen, så virker hele scenen som rammen om dem
alle. Gustav Wied noterer i
en regibemærkning, at Clara
har et energisk drag om mund
og øjne – medens Hertha for
sin del ikke er ganske herre
over nogle små St. Veitsdansagtige bevægelser af hænder
og fødder. Især under disse
skabsdialoger udfolder Jytte
Abildstrøm sig med nævnte
bevægelser på en måde, der
fik latteren frem og tidligere
anmeldere til at kalde det
mimik på højeste plan, vildt
morsomt og virtuost, eller
som Børsen skrev: ”Abildstrøms og Daimis tanter er så
vidunderlige og så kugleskøre, at De vil snyde Dem selv
for en rigtig god oplevelse,
hvis De ikke køber billet.”
Samme anmeldere gav Jytte
Abildstrøm ”Teaterpokalen”
for hendes præstation som
Hertha/tante 2. Godt vi kom
af sted. Vi kan ikke kraftigt
nok anbefale andre denne oplevelse. Se den inden den 13.
marts 2010. (Se www.riddersalen.dk)

Skærmydsler, Tante 1 og tante 2		

foto: Riddersalen

Spillet

Handlingen

Stykket handler om to søstre,
der sidder i deres stue på Frederiksberg og nørkler. De er
ugifte og har måttet leve beskedent på en livrente efter
deres far, der havde været
borgmester i Ringkøbing. De
har taget deres yngre, afdøde
søsters datter, Ellen, til sig
som deres plejedatter. Hun
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Anne Hansen fylder
75 år
”Mit liv kan gøres op på den
måde, at jeg føler jeg har været på det rigtige sted på det
rigtige tidspunkt”, siger Anne
Hansen. Vi har talt med hende
i hendes hjem, Ønskedal,
mellem Søgård, Højskolen og
Borgerhuset.

FødselsdagsPORTRÆT
af Poul Dreisler

Den udvikling, der er sket på
Helnæs de sidste 50 år, har
Anne ivrigt fulgt med i og
har været en direkte del af.
Hendes liv har været karakteriseret ved en aldrig svigtende
interesse for at være med til at
gøre noget positivt for Helnæs.
Det er blot ikke så nemt at fortælle om hendes andel i det
hele, idet hendes beskedenhed
forbyder hende at nævne de
ting, hun har sat sit præg på.
Dog kan vi være sikre på, at
det hun vil fortælle om, er noget hun lægger vægt på. Og det
er afgjort heller ikke så lidt.

på lærerhøjskolen Emdrupborg i København. Den nye
skolelov af 1958 stillede nye
krav til en moderne skole. De
nye fag fysik, kemi og skolekøkken, som blev Annes fag,
krævede nye kundskaber og
nye faglokaler til skolen. Det
blev i 1962 til bygningen, der
i dag er borgerhuset. Anne
brugte også sit år i København
til at gøre sig bekendt med teatre og kunstmuseer.
Et hårdt job

Et lærerjob, mente man, ikke
mindst på landet, bestod kun
af frikvarterer og sommerferie. Anne havde ikke desto
mindre 39 skematimer om
ugen, incl. lørdag, hvilket
var temmelig hårdt, idet hun
i 1962 var blevet gift med
Jens fra nabogården, Søgård,
og i 1964 fået sønnen Peter.
Jens var på det tidspunkt karl
på Søgård hos sine forældre.
I 1963 bygger de Ønskedal
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på arealet mellem Søgård og
skolen. I 1968 bytter de bolig
med Annes svigerforældre
og flytter ind på gården, der
bliver deres bolig i de næste
30 år. Endnu et lille barn,
Kristina, kommer til i 1971.
Anne ønskede sig en pige.
Men efter den første fødsel,
måtte det ske ved adoption.
Det lykkedes Jens og Anne at
adoptere en pige på 7 mdr. fra
Sydkorea. Efter en tid havde
Anne deltidsjob ved skolerne
i Jordløse, Snave og Ebberup
og ved Helnæs skole igen i
1980 til sommeren 1990, hvor
skolen lukkede.
1966 bliver et skelsættende
år. Helnæs Sognekommune
bliver en del af den nye Assens Storkommune. Fornemmelsen af at blive en udkant
i en større enhed, greb også
dengang befolkningen på
halvøen. Helnæs blev sig sin
placering bevidst. Godt nok
havde man et ø-udvalg med
repræsentanter for Helnæs og
Bågø, men det var ikke nok.
Der måtte etableres en beboerforening. Spørgeskemaer

Anne Hansen er uddannet
småbørnslærerinde (som det
hed dengang) på Vejle Seminarium i 1959. Hele skolekommissionen fra Helnæs stillede
på seminariet for at tale med
hende. Anne havde blot henvendt sig til Helnæs Skole for
at få nogle oplysninger. I 1959,
hvor lærermanglen var udbredt, betød det at skolekommissioner rundt om i landet
var helt fremme i skoene for
at få fat i nyuddannede. 12.
august 1959 begyndte Anne
på Helnæs Skole. Hun boede
i lærerindelejligheden, som i
dag er spisestuen på Højskolen. I den øvrige del af skolen
boede førstelærer Gemal Hansen. Resten af huset var de to
klasseværelser, skolen i øvrigt
bestod af.
Videreuddannelse
Bryllupsbillede af Kristina		

tiden, men har ikke taget del
i markarbejde eller lignende.
Det var ikke det hun ville.
Jens døde efter en lang sygdomsperiode i okt. 2009.
Anne kørte dagligt mange km
på sygebesøg til de hospitaler,
Jens blev flyttet rundt imellem.
På rette tid og sted

Anne Hansen 75 år den 5. marts

Foreningskvinden

Direkte fra seminariet

I 1961-62 tilbragte Anne et år
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foto: marta

blev delt rundt. Stor tilslutning og foreningen blev dannet med Niels Ellebæk som
første formand med Anne i
bestyrelsen. Indtil 2002 har
Anne og beboerforeningen
hængt uløseligt sammen. I alt
har hun siddet 27 år i bestyrelsen, heraf de 22 som formand.
Mange aktiviteter

Leder af dilettant, lokalarkiv
og torsdagsklub er blandt de
opgaver Anne har påtaget sig,
og som hun fortsat arbejder
med. Hendes glæde ved at
arbejde med børn gjorde det
også naturligt for hende at
påtage sig redaktionen af børnesiden i HelnæsPosten. Som
barn var hun med i dilettant
på fødeøen Lyø. Siden 1978
har hun deltaget i dilettanten
på Helnæs. Arkivet er et andet hjertebarn. Det var Carlo
Jakobsen, der tog initiativet,
men Anne har siden stået for
driften og udviklingen af det.
Torsdagsklubben fandt kromanden (Jan Christensen)
på, men Anne har siden 1983
gennemført disse hyggestunder for sognets ældre til stor
glæde for mange. Jens og
Anne havde en finger med i
spillet, da der over en periode
blev optaget en Helnæsfilm.
Hun har været medlem af menighedsrådet i 22 år og førte
sognets kontraministerialbog
i 30 år fra 1972 til 2002. Dvs.
registreringen af alle kirke-

foto: marta

lige handlinger. Hun kommer
pludselig i tanker om, at hun
har holdt over 30 foredrag om
Lyø og om Lyøbroderier, som
hendes familie var mester for.
Anne fortæller, at et af de broderier, hun har arvet, er blevet
mønstret på et messehagel i
Gamtofte Kirke. Kunstnerne
Erik Brandt og Anne Marie
Egemose har affotograferet
alle de Lyø-broderier, Anne
har i sin besiddelse.
Landmandskonen

Anne nævner ofte Jens under
vores samtale, bl.a. for at fremhæve hans støtte til hendes aktiviteter og ofte som den, der
medvirker til at noget lykkes.
Jens var åben overfor alt nyt.
Og der fornemmes en meget
tæt samhørighed mellem de
to ægtefolk. Anne er født på
en gård på Lyø, og kender den
mentalitet, der kendetegner
ø-boer. Hun fortæller, at Jens

havde en speedbåd i 20 år,
som de brugte til hurtige ture
til barndomshjemmet. Ca. 20
minutter tog det fra de besluttede sig, til de var på Lyø.
Anne mindes en tur, hvor det
nær var gået galt. De var på
vej hjem blevet overrasket af
hårdt vejr og valgte at lægge
til på Horne Land. Anne med
Kristina godt pakket ind og
hun selv, godt beskyttet af
trøjer og frakker. Da de lykkeligt nærmer sig en badebro,
bliver de mødt af store, kraftige, nøgne mænd og kvinder
i badetøfler, der forbyder dem
at gå i land der. De er landet
på en nudiststrand, og de må
søge længere ned af kysten og
efterlade båden der, idet Jens
skulle hjem til dyrene.
Udover at tage sig af mand
og børn, var Anne også landmandskone med en husholdning med karl på kost. Hun
varetog malkningen i høst-

Aut. El-installatør

John Pedersen A/S
Damgade 28
5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14

PETSHOP:
Kvalitetsfoder
til katte, hunde,
heste, marsvin
og kaniner

Vi beder Anne om at sammenfatte sit liv på Helnæs og hun
nævner, at hun blev taget godt
imod og faldt godt til. Hun er
lykkelig over at hendes bolig,
skolen, Søgård og Ønskedal,
blev centrum for hendes aktiviteter: arbejdet som lærerinde
og alle aktiviteterne i borgerhuset, herunder arkivet, og
ikke mindst har hun set Højskolens opbygning som noget,
der blev nærværende for både
hende og Jens. De lejede Ønskedal ud til Højskolens lærere
og fik et meget nært forhold
til livet på Højskolen og ofte
til dens elever. I 1998 flyttede
Anne og Jens selv ind i Ønskedal, da Laila og Peter overtog
gården. Hun synes, hun har
boet i et smørhul og karakteriserer sig selv som lokalpatriot.
Dog har familien rejst en del,
især i Norge. Annes 65 års dag
fejredes med en tur til Kina og
70 årsdagen med hele familien
på Gran Canaria. På 75 års dagen den 5. marts er familien
igen samlet, denne gang i Søhøjlandet ved Silkeborg.
Forskellen på før og nu

Efter at have lyttet til Annes
historie stiller vi lettere forundret spørgsmålet, om det ikke

byder på
månedens menu

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

Sønderby
Smede- og VVS

Søndag åbent
12.00-20.00

v/Karsten Andersen

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk
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har været svært at gennemføre
alle de ting, som vi har talt om,
når nu man ofte hører, at ”de
nye kommer og vil lave det
hele om”.
I overensstemmelse med Annes beskedenhed og frygt for
at få skyld for at stikke næsen
frem, mener hun, at hun blot
har fulgt en udvikling, i et
samfund hvor landbruget er
blevet affolket, til et samfund,
hvor kunstnere, højskolefolk
og akademikere er ”indvandret” og sætter deres præg. Ud
over beboerforeningens tiltænkte samlende funktion, er
der opstået mange nye foreninger, der er et resultat af nævnte
udvikling, mener Anne.
Anne sammenfatter udviklingen med følgende formulering,
at det har været spændende at
følge udviklingen fra et samfund præget af landbrug, fiskeri og sort kakkelovn til kunst,
kultur og varmepumpe. Lad
os afsløre, at Anne ofte har
udtrykt sig på vers ved særlige - også officielle - handlinger og hun overrækker deres
udsendte en kopi af en sang/
salme hun synes godt om. Den
er skrevet af Henning Toft
Bro, kandidat ved bispevalget
i Ålborg Stift. Den hedder
”Fuglene letter mod vinden”.
Omkvædet er gengivet nedenfor. Med hjertelig tillykke går
vi fra Ønskedal med følelsen
af, at denne sang også rummer
væsentlige sider af Annes liv.
Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm.
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind tager livet sin
form.

Kokken på Gl. Brydegaard

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

Preben Jensen med sin hund		

I tredje del af artikelserien om
bugten er Helnæsposten taget
ud til Rørmosegaard, hvor
Preben og Jette bor. Preben
tager os med på vandring
gennem det smukke, bakkede
landskab ned til Helnæsbugten. Indenfor, over kaffen,
fortæller Jette og Preben om
deres liv og deres forhold til
fjorden og naturen.

foto: marta

Helnæsbugten III
Af Jakob Haahr

Fortællingen er en historie
om en gård i et landskab,
hvor slægten igennem generationer har levet, og om de
forandringer familien, gården og landskabet har gennemgået. Afsættet, og det
primære fokus er bugten,
men bugten er kun en del af
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en landmandsfamilies liv, så
vi kommer langt omkring.
Rørmose og Nørrefjord

Det er pivkoldt. Midt februar.
Jeg møder Preben på Rørmosegaard. Vi går langs hegnet
i det snehvide landskab mod
øst, forbi Rørmosen og videre ned mod bugten eller
Nørrefjorden, som man også
kalder den. Her går jeg hver
dag sammen med hundene,
fortæller Preben, og sneen
og sporerne vidner om, at
det ikke er lyv. Snakken falder på Rørmosen og Preben
fortæller, at den tidligere var
delt op i mange parceller.
Hver gård havde sine tagrør.
Førhen var det at have rør en
betydelig ressource, i dag er
der ingen, der høster. Preben
fortæller at de rør, der er inde
i landet var mere efterspurgte end de mere grove ude ved
kysten. Der er is på fjorden.
Preben fortæller, at der ikke
er samme aktivitet dernede
nu om vinteren, som der var
en gang. Førhen, når der var
is, var der mange mennesker på isen. Han peger ud
over vandet mod Tjørnhoved
– ”derude ligger en grund –
Rønnen”, fortæller han. Her
mødtes man ude på isen slog hul i den og stangede ål.
Rejeruser i bugten

Her i midten af februar holder
isen. Preben har selv været
ude på den, og så peger han
ud over og fortæller hvordan
de i direkte linje for nylig gik
over isen over til Halen, der
som bekendt udgør den nord-

østligste del af Helnæs. Hernede ved isen peger Preben
ud over fjorden og fortæller
at Louise og Christian (datter og svigersøn) har rejeruser, og han fortæller, at han
røgter ruserne for Louise
og Christian om sommeren.
Rejerusen plejer at stå ud for
pynten, lige lidt syd hvor vi
nu står. Hvorfor lige der?
spørger jeg. Det er svært at
forklare hvorfor, men Preben
ved det bare. Han har erfaret,
at det er et godt sted at røgte
rejer. Her ved vandet er der
sat en bænk op, og Preben
fortæller, at det er Kirsten
Hoppe, Jettes søster, der har
sat den op. Hun kommer
jævnligt og sidder på den.
Gåturen med Preben førte os
op i bakkerne, så vi fik udsigt
over både fjorden og bæltet,
og derfra ind i det varme
stuehus, hvor Jette serverer
kaffe og kage for os.
Bænken

Inde i varmen, får vi også
historien om Jettes forhold
til naturen, og da vi når frem
til at snakke om bænken, så
viser det sig, at Jette sidder
på bænken, nede ved Lillestrand, men det gør Preben
ikke. Forklaringen kommer,
da jeg spørger ind til Jettes forhold til landskabet og
gården. ”Det betyder så meget at bo her. Vi har det hele
omkring os, vi ligger i et
smørhul, og det er en nydelse
at gå både til den lille strand
og den store strand”, fortæller Jette. ”Så har jeg hundene
med mig. For det meste går
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vi hver for sig. Jeg går om
eftermiddagen og Preben går
om formiddagen.” Og Jette
fortsætter med at fortælle,
hvordan hun nyder at se vandet skvulpe ind, og hvordan
hun nyder at se ud over bugten. ”Og så sætter jeg mig på
bænken”, fortæller Jette og
så kan jeg ”sidde og meditere
og få tingene til at falde på
plads, fundere over livet”.
Rørmosegaard

Preben er 67 og Jette er 59.
De fandt hinanden til et
brugsbal fortæller Jette. Preben var 25 og Jette bare 17.
De kommer begge fra Helnæs. Preben har altid boet på
Rørmosegård, der er en udflyttergård fra udskiftningstiden. Tidligere lå gården
inde i byen, ca. overfor det
gamle posthus. Preben er 11.
generation i en slægt der kan
føres tilbage til 1600-tallet,
og hvis Louise og Christian
overtager, hvad der ligger
lidt i kortene, bliver de 12.
generation. Louise er byggesagsbehandler i Odense
kommune, og hun bor i aftægtshuset ved gården sammen med Christian. Jette og
Prebens anden datter, Trine,
er butikschef i Imerco, fortæller Jette. Preben overtog
gården fra sin far i 1976. Førhen var der mere liv på landet, fortæller Preben. Bare
på Rørmosegård var der ud
over Prebens far en fodermester og 2 karle, og så hjalp
børnene også til. Det samme
gjaldt på Bogården og de andre gårde omkring, der alle

Mod øst langs hegnet		

foto: marta

havde cirka samme størrelse.
Da Preben overtager gården
er der malkekøer. Men de
skifter dem ud til ammekører
(krydsning mellem Herreford
og Simmental), som de kan
håndtere selv. Alternativet er
at besætningen skal forøges,
og så skal der skal ansættes
en fodermester. I 2003 stopper de med at have ammekøer, og de bliver ved med at
dyrke jorden frem til 2008.

og det viser sig, at de store
forandringer slet ikke finder
sted, som jeg tror i Prebens
tid. Den eneste store ændring
er en mindre mark, hvor der
bliver lagt dræn – det er for
øvrigt her, han sidste år lavede en sø. De store ændringer
foregår derimod i 1800-tallet. På de gamle matrikelkort
fra midten af 1800-tallet kan
man se, at jorden, der er tilknyttet Rørmosegård er delt
op i mange parceller afgrænset af levende hegn.

Forandringer i driften

Vi snakker om forandringer i
landskabet som følge af forandringer i måden at dyrke
jorden på. Preben fortæller at
det var i 1953, de fik traktor
som afløser for hestene. Men
traktoren måtte ikke komme
over det hele med det samme.
”Vi havde heste til at radrense med længe - der måtte
ikke køres i roerne”, fortæller
Preben. Så kommer de gamle
matrikelkort ellers frem fra
det chatol der hører til gården,

til erhverv og private

HELNÆSHUS

Grafisk

Mangler du en folder, brochure eller et nyt
visitkort, så få et uforpligtende tilbud.
www.helnaeshus.dk
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Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
www.fl-rene.dk

Både Preben og Jette holder
utroligt meget af landskabet
og naturen, og de er meget
interesseret i at bevare og beskytte den. Eksempelvis er
de begge to modstandere af
en vindmølle på Helnæs. De
synes ideen om at stifte en
forening og købe anparter i en
vindmølle er god, men hvorfor skal den stå her, hvis den

LÆDERVARER
OG HOBBYARTIKLER
AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS
TLF. 64 71 24 12
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skæmmer meget mindre, i en
havvindmøllepark. For Preben er landskabet ikke bare
noget smukt. At færdes i det
har ofte et formål. Man høster
naturens ressourcer, men man
gør også noget for at kunne
høste. Da vi gik derude i kulden viste han mig, hvordan
han nede ved fjorden har fået
gravet en sø. Søen er helt ny,
og han har fået tilladelse til at
grave den med det formål at
trække vildt til. Siden vandrede vi rundt i bakkerne, og jeg
ser ”vildtageren”, og Preben
fortæller, at majs i landskabet
er noget relativt nyt, som de
først har fået de sidste 15 år.
Før var det for koldt, men et
mildere klima i kombination
med, at man er blevet i stand
til at fremavle majs, der kan
vokse i et koldere klima, gør
forskellen. Han plejer at invitere på jagt 2 gange om året.
På disse jagter skyder de ingen dyr, men i stedet fasaner
og duer.
Med skydepram i
Nørrefjorden

Men jagten foregår ikke kun
på land. Preben tager også
ud på fjorden. Ude i gården
ligger 2 skydepramme, der
er beregnet til at ro – det er
Prebens den ene. De fleste
skydepramme er i dag med
påhængsmotor. Der er ikke
så mange der ror, fortæller
Preben, som ellers nyder det,
”det er en stor del af naturoplevelsen blot at ro”, siger
han. Preben fortæller, at han i
Læs mere på side 12

Café Lina

Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet
og loyalitet i højsædet.

Forhold til naturen
og landskabet

HELNÆSPOSTEN

t

10

Barnedåb, fødselsdag
eller lign. fest for max. 35 pers.
Slap af selv, lad os stå for
Østergade 38 · Assens
et uformelt brunch- eller
frokostarrangement
– byens hyg’lige café
Åben 11.00-17.30 · Mandag lukket
Tlf. 6471 2021

»Når forandringens vinde blæser,
bygger nogle læhegn, andre rejser vindmøller!«

»Denne matrikel er forpagtet af
Anders Lyng«
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Ældrerådets lydavis

Af red. Anne Hansen

Fastelavn…

Søndag den 7. marts kl. 14.00
3. søndag i fasten

Rørmosen ved bugten		

foto: marta

jagtsæsonen tager af sted med
en kammerat fra Bogense.
Førhen kunne de skyde en
del troldænder og bjergænder
ud for Rørmosegård i Nørrefjorden, men fuglene trækker
ikke rigtig længere, fortæller
Preben. ”Trækker”, spørger
jeg uvidende. Og jeg får forklaret, at det ikke er nok, at
fuglene er der, de skal også
trække, flytte sig i luften, og
det er det træk, man som jæger skal kende til, så man kan
placere sine lokkeænder og
sig selv rigtig i forhold dertil.
Nu tager han derimod i jagtsæsonen ud til området mellem Helnæs og Illumø for at
skyde edderfugle. Det er en
charme, at få lagt lokkeænderne rigtig ud, at se om man
kan lokke dem til eller ej, fortæller Preben. Det er lidt forskelligt hvor lokkeænder skal
ligge. Nogle gange er han ude
at observere fuglenes træk i
forvejen, men hvordan fuglene trækker, har også noget at
gøre med vind og vejrforhold,
fortæller Preben. Der må
gerne være vind, så kommer
der bølger, og det er muligt at
kamuflere sig, siger Preben.

i det og som på nænsom vis
høster af naturens ressourcer.
Som iagttager landskabet og
som bekymrer sig for det,
som da Preben fortæller, at
han bekymrer sig over, der
flere gange om året bliver kørt
gylle ud på de samme marker.
Skov- og Naturstyrelsen, som
han ellers også har et godt
forhold til, får et lille skud for
boven. De vil benytte mere
end beskytte, siger han, da vi
snakker om Maden og Skovog Naturstyrelsens opkøb af
denne, siger Preben og fortsætter med at mene, at Skovog Naturstyrelsen ikke altid
vil lytte. Og i det ligger, at de
ikke vil lytte til de erfaringer
landmænd i generationer har
gjort sig i forhold til afgrænsning af området derude, og
om hvad der er fornuftigt af
hensyn til fuglelivet.

Et rigt liv i naturen

Alle er velkomne
Sognepræst i Ribe Torben Bramming prædiker
og der er efterfølgende kaffe på Helnæs Højskole,
hvor Torben Bramming taler om: “Folkekirke og
sammenhængskraft”
Arr. Helnæs Menighedsråd

Artiklen må slutte. Også selv
om vi endnu ikke har hørt
om Jette, Louise og Christians rideture og om Jette og
Prebens kajakture nede ved
vandet. Vi siger farvel til en
familie, der gennem generationer har levet i, med og af et
landskab. Som nyder at være
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kort nyt

Fortsat fra side 11

Fastegudstjeneste
i Helnæs Kirke

HELNÆSPOSTEN

Kundskab og erfaringer i arv

Igennem generationer har
man på Rørmosegård videreført kundskab omkring det
at drive en gård, og man har
gjort sig nogle erfaringer med
landskabet, som betyder, at
man har fået et indgående
kendskab til naturens gang.
Preben ved hvor og hvordan
naturen skal forvaltes, ligesom han ved hvor og hvordan
han skal placere rejeruser og
skydepram for at få optimalt
udbytte. Helnæsposten siger
tak for interviewet og ønsker
Rørmosegaard og hele familien god vind fremover.

Kattedronning og -konge

Klædt ud som baby

Søndag den 14. feb. mødtes
50 personer ligeligt fordelt
mellem voksne og børn i
Helnæs Forsamlingshus til
fastelavnsfest. Fantasien havde fået frit løb, da der skulle
kreeres dragter.
Der var alt fra baby med sut
og ble til hulemand, Spiderman, hofnar, prinsesser, gavepakke, insekt til ”manden
med leen”.
Efter at de udklædte havde
gået flere omgange i takt
til musikken og de voksne
havde stemt blev præmierne
uddelt til:
Den sødeste:
Ida Marie Hansen
Den sjoveste:
Emilie Storm
Den farligste:
Mark Foss Madsen

Den uhyggeligste:
Alfred Hansen
Der blev slået til tønderne.
Kattekonge stor tønde blev:
Ida Marie Hansen
Kattedronning stor tønde:
Alfred Hansen
Kattekonge lille tønde:
Emil Bjørn Rønne
Kattedronning lille tønde:
Lærke Munk Carlsen
Efter præmieuddelingen og
lækkerier til ganen blev der
gang i løjerne, ballondans
i fuld fart. Bide til bolle for
alle størrelser, og senere
sækkevæddeløb.
Nogle livlige og fornøjelige
timer for børn og voksne.

HelnæsPosten har i et par
år, på foranledning af nu afdøde Hanne Jensen, Strandbakken, gratis sendt den
månedlige udgave af HelnæsPosten til Thorkild Hansen, Assens, der sammen
med Ingrid Bach Petersen,
Glamsbjerg hver uge producerer Assens Lydavis. Det er
Assens Ældreråd, der på 4.
år udgiver denne lydavis til
blinde og svagsynede i Assens Kommune. Stoffet hentes fra Fyens Stiftstidende,
Lokalavisen, Folkebladet og
HelnæsPosten. Der er i dag
50 faste abonnenter, der får
avisen gratis, men betaler
300 kr. / år i forsendelse.
Redaktionen har modtaget
et prøveeksemplar, hvor der
indledes med oplæsning fra
HelnæsPosten. I følgebrevet
spørges ”måske er der også
en svagsynet på Helnæs,
der har lyst til at lytte med

og selv abonnere”? Skulle
nogle have lyst kan man ved
henvendelse på Ryet 22, eller 24 82 25 30 få udleveret disketten til afprøvning.
Den indledes faktisk med
nyheder fra Helnæs.
pd

Torsdagsklubben
Den 4. feb. havde vi besøg af
Helge Jensen fra Haarby, der
fortalte om, hvad der skete i
de forskellige lande forud
for 9. april 1940. Ved hjælp
af landkort fik vi en grundig
og spændende gennemgang
af situationen før, under og
efter krigen, Som afslutning
viste han en fin lille film,
hvor vi hørte frihedsbudskabet fra London og så befrielsen blive fejret.
Det årlige bankospil blev
afviklet den 18. februar. Se
i ”det sker” om de to sidste
arrangementer i marts.
ah

ÅRETS Detailkæde

mad med mere

mesterslagteren

Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

Fotos: ah

CYKLER & HAVE
ASSENS

Salg & Reparation
l Cykler
l Scooter
l Havemaskiner
l Tilbehør
l Brugskunst ude/inde
Dalvænget 12
Tlf. 64 71 45 10 l www.fricykler.dk
Spiderman

Pakke med fletninger
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DET SKER I MARTS 2010
Gudstjenester i
Helnæs Kirke
7. marts kl. 14.00
Fastegudstjeneste (se ann.)
14. marts kl. 11.00
21. marts kl. 9.00
(Rikke Graff)
28. marts kl. 11.00 (Kaffe)
1. april kl. 9.30
2. april kl. 11.00
4. april kl. 9.30
5. april kl. 17.00
(Aftensang og kaffe)
Torsdagsklubben
I marts har vi de sidste 2 arrangementer i denne sæson. Den
4. 3. fortæller Mie og Erik om
deres liv, og den 18. 3. Kommer
Helle med det foredrag, som
blev aflyst tidligere. Til afslutning kan vi forhåbentlig samles
om en udflugt i foråret.
ah
Sy og Strik
Ta’ dit sytøj, strikketøj eller andet håndarbejde med til en hyggeaften med kage og kaffe. Det
sker i Borgerhuset mandag den
15. marts og mandag den 12.
april kl. 19.00. Tilmelding ikke
nødvendig. Evt. spørgsmål til
Birgitte på tlf. 2018 5346.
Helnæs
Lokalhistoriske Arkiv
Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl. 9.30 til
11.30.
Helnæs Tarteletselskab
Tarteletfest 2010 afholdes fredag den 9. april i Forsamlingshuset. Alt udsolgt.

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

Ølsmagning for kneitene
Næste møde onsdag den
10. marts kl. 19.30 i Borgerhuset. Tilmelding: Jørgen 64
77 18 29 eller Dan 64 77 15 01
eller darajo@mail.dk
Helnæs Vandværk
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 30. marts kl.
19.30 i Borgerhuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne
Helnæs
Lokalhistoriske Arkiv
Åbent hus i arkivet lørdag den
27. marts fra kl. 14 til kl. 17.
Som annonceret i HP, februar,
er der sat fokus på ”Lillestranden, fiskerlejet”. Der bydes på:
Udstilling, gættekonkurrence,
auktion, DVD afspilning, årsskrift og kaffe. Kom og oplev
et stykke Helnæshistorie. Hilsen fra arkivet.
ah
Møde i gruppen
Helnæs2020
24. marts kl. 19.30 i Borgerhuset.
Marianne Therp
Pilekurser
for begyndere og øvede:
13. og 14. marts. Bemærk:
Lørdag den 13. marts. kl.
9-15
(grundet
dilettant)
17. og 18. april, 26. og 27. juni,
31. juli og 1. august. På Helnæs
Camping i grillhytten. Lørdage kl. 13-21, søndage kl. 9-15.
Et weekendkursus koster 500
kr. og der må påregnes et beløb
til materialer. Tilmelding til
Rie tlf. nr. 22 74 11 68.

Kurser i kajaksejlads
Der er kurser for både begyndere og øvede. Hver sæson starter vi i Haarby svømmehal. I år er der kursus for
begyndere i svømmehallen
den 25. 4. Det er muligt at få
mere information og se billeder fra vores klubaftener
på vores hjemmeside www.
vestfynsfirmaidraet.dk
Katrina Mortensen, formand
for Vestfyn firmaidræts kajakklub, Sandager Kirkevej
36, 5610 Assens tlf. 26 55 65
28 / 64 79 21 11
Helnæs Kultur- og
Musikforening
Generalforsamling afholdes
mandag den 15. marts kl.
19.30 i Borgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Mødet indledes med indslag fra
Musikskolen i Assens under
ledelse af musikkonsulent
Karen Valeur. Derefter afholdes generalforsamlingen
kl. 20.00.
Bestyrelsen
Fællesspisning
Den 19. marts kl. 18 er der
igen fællesspisning i Borgerhuset. Et hold friske helnæsboere kreerer et godt måltid
mad, så der er mulighed for
at deltage i nogle hyggelige
timer. Tag selv tallerken, bestik og kop med. For de der
har lyst, er der mulighed for
aktiviteter i gymnastiksalen.
Tilmelding senest 12. marts
til Anne tlf. 64 77 13 76 eller
Pernille tlf. 62 63 29 93 ah

Dilettant
Helnæs Beboerforening byder på dilettant i Forsamlingshuset den 13. marts.
Der er generalprøve kl. 14
Pris: 40 kr. Billet ved indgangen. Premiere kl. 19. Billetter
købes hos Dan på Stævnevej.
Pris 160 kr. Betaling senest
7. marts kl. 18.00. God fornøjelse. (Se omtale i andet
sted i HP).
ah
Med Højskolen til Berlin
Der er stadig mulighed for
at komme med højskolen på
bustur til Berlin med fuldt
program fra den 15. til den
20. marts. Vi bor med halvpension på det 4 stjernede
hotel “Park Inn” midt på
Alexander Platz, - det kan
ikke blive mere centralt. Interesserede kan blot henvende
sig til kontoret på højskolen.
Kristian K. Nielsen,
Forstander
Menighedsrådsmøde
Der afholdes menighedsrådsmøde onsdag den 17. marts
kl. 19.00 i Borgerhuset.
Borgerhuset
Der afholdes generalforsamling i Borgerhuset den 24.
marts kl. 19.30. Dagsorden
ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden
i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Birgitte Elovara, formand,
Tlf. 20 18 53 46

Højskolen på Helnæs
Aktive forårskurser 2010
De sydfynske øer i Maj
slotte og Herregårde på fyn
sporskifte og livsvending
linedance
vandringer langs lillebælt
vandringer langs øhavet
oplev sydfyn - mest for ældre

26. april - 9. maj
10. maj - 23. maj
24. maj - 30. maj
24. maj - 30. maj
31. maj - 6. juni
7. juni - 13. juni
14. juni - 20. juni

2 uger
2 uger
1 uge
1 uge
1 uge
1 uge
1 uge

16. aug. 30. aug. 6. sep. 13. sep. -

22. aug.
5. sep.
12. sep.
26. sep.

Aktiv på
syDfyn

1 uge
1 uge
1 uge
2 uger

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

kunstskolen på Helnæs – soMMeren 2010

Maleri - tegning - Akvarel - keramik
uge- og 14-dages kurser fra 21. juni til 15. august

www.helnaes.dk

Bestil brochurer

64 77 19 93

FORENINGER
Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120
Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2018 5346
Arkivet
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Janus Storm
Tlf. 6477 1882
hefohus@gmail.com
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6066 3341
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260
Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Tlf. 6477 1870
Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307
Skolekredsen for
Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252,
5300 Kerteminde
Tlf. 6532 1275

Aut.

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
Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret
fra fryser
Lammespegepølser sælges
hele og halve
Lammeskind - på bestilling
tlf. 64 77 16 68 / 27 20 16 68
Marianne og Jørgen Therp
Feriehus på Helnæs.
Dejligt hus med havudsigt,
udlejes. Tlf. 64 77 14 85.
Helnæs Antik.
Hus til leje søges
Bolig på Helnæs ønskes til
leje, gerne med lille udhus
eller lign. Max husleje kr.
4000,- + forbrug.
Kontakt Inga Truelsen
Tlf. 20 65 10 33

Tip-vogn søges.
Mindre tipvogn søges til “lokal” kørsel.
Henvendelse til
Eigil Kristensen
6477 1339
Ledig boks i frysehuset
Kan overtages.
Henvendelse Anders Lyng
Tlf. 64 77 18 04

HELNÆSPOSTEN

www. helnaesposten.dk

Jil Indramning
v/Jan Lind

Helnæs Miljøog Energiforening
Fmd. Anders Lyng
Tlf. 6477 1804 / 2946 4619

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

15

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500
Helnæs Vandværk
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347 / 2081 0455

HELNÆSPOSTEN

PERSONLIGE

I/S Maen
Fmd. Finn Hemmingsen
Tlf. 6477 1329

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

Køb og salg

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 6477 1272

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

sensoMMerHøjskole – også for seniorer
Menneske og tro
vandringer/kunst/Højskolefag
vandringer/kunst/Højskolefag
vandringer/kunst/Højskolefag
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75 års fødselsdag
Anne Hansen, Helnæs Byvej
65 ,fylder 75 år den 5. marts.
HelnæsPosten ønsker hjertelig tillykke. Læs fødselsdagsomtale side 8
Dødsfald
Inge Bang, Ryet 4, Helnæs
døde pludselig den 1. februar. Bisætttelse fandt sted den
6. februar fra Helnæs Kirke.

ZONETERAPI
OG MASSAGE
Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11
64 77 16 12
Go’ fest – Go’
musik
Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

Army-Varer
Er du til:

Street-wear,
Camping,
Jagt & Fiskeri,
Militær Udstyr

Så er det her
du handler
www.armyvarer.dk
Nr. Allé 26-28, 5610 Assens

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

16

HELNÆSPOSTEN 			

MARTS 2010

HELNÆSPOSTEN

HP+
Meddelelse fra HBF

MARTS 2010

Marta Zhuravskaya

Ferie. Onde rygter vil
mene at vide at Helnæs
Befolknings Forening er
opløst. Dette har dog intet
på sig, vi er såmænd bare
gået på en, mener vi selv,
velfortjent vinterferie så vi
kan samle nye kræfter. I
har altså ikke hørt det sidste fra os endnu, så skulle
det vist være på plads.

En rose så jeg skyde		

HBF på vinterferie

Marta er født i Skt. Petersborg i 1987 og har studeret
ved Graphic Department,
ved Universitetet i Vilnius,
hovedstaden i Litauen, hvor
hun er færdig med eksamen
som bogillustrator til maj.
Hun har opholdt sig på høj-

foto: marta

skolen i efterår 2009 og forår
2010. Hendes veninde Maria,
havde fortalt hende om stedet, og anbefalet det, hvorfor Marta meldte sig. Hun
siger, hun har haft en dejlig
tid på Helnæs sammen med
de 8 øvrige udlændinge, der

er her, og hun har især været
glad for kunsttimerne. Hun
ved ikke hvor hun ender, når
hun er færdig med sin uddannelse, hun er åben for verden,
siger hun, så det kan blive
der, hvor der er arbejde at få.
pd
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

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

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

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

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

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

����� � �

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

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

