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Fyn fremmer unge  
kunsttalenter
Mens andre holder fri, bruger 
cirka 30 unge mellem 15 og 
23 år deres vinterferie på at 
få testet deres kunstneriske 
talent på KulturCamp 2013. 
KulturCamp én er en slags 
undergrundskulturens X-

factor inden for kunstneriske 
nichegenrer, hvor de unge 
får undervisning af nogle af 
de allerbedste på deres felt. I 
2012 var genrerne lyskunst, 
elektronisk musik og im-
prodans, mens der er poetry 
slam, drama og streetart på 
programmet i år. 

Tirsdag den 19. feb. 2013 var 
de unge fra kulturregion Fyn 
så i gang med at male et bille-
de på en halmstak på Helnæs. 
Et motiv ca. på størrelse med 
et A4 ark af kunstneren Egon 
Schiele forstørrede de op til et 
kunstværk på ca. 3x7 meter. I 
den bidende kulde fandt de 

en stak halm mod syd, hvor 
der var læ. Kunstneren Chri-
stian Elovara Dinesen, der 
underviser, er søn af Birgitte 
Elovara, der, som bekendt, 
bor på Helnæs. Ligesom sid-
ste år lagde Peter Hansen, 
Søgård en plastikindpakket 
halmstak til.  ah

Street Art: Maleri på sort plastik på Peter Hansens mark. Foto: ah

Streetart på Helnæs

Helnæs
Antik

Vi har møbler,  
belysning, glas o.m.a.

Tlf. 64 77 14 85
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Streetart på Helnæs
Fyn fremmer unge kunsttalenter
– Forsiden

Helnæs Efterskole – orienteringsmøde
Ca. 40 interesserede fyldte godt i Borgerhuset, tirsdag den 26. 
februar, for at høre Chr. Falk Rønne orientere om sine planer for en 
efterskole for overvægte børn/unge. 
– Side 4

INNOVATION
Man holder 10 år – eller hele livet!
… siger Eigil Kristensen under vores samtale om livet som lejrchef 
på Helnæs Camping. 
– Side 5

Dilettant – En køn familie
Årets dilettantstykke i Helnæs Forsamlingshus blev et gensyn med 
gode gennemprøvede kræfter, men også nye, der lover godt for 
fremtiden.
– Side 6

Købmandsliv – Har genfundet balancen i hård branche
vi har atter besøgt Marlene og jan i EUROSPAR for at høre om betin-
gelserne for at drive et moderne supermarked i et landdistrikt i dag.
– Side 7

Kriminalitet på Helnæs – et historisk tilbageblik
Cand.mag. Allan C. Zinn har skrevet om kriminalitet på Helnæs 
1720-1830. Artiklen illustrerer, at fru justitia, retfærdighedens 
gudinde, ikke er særlig nærværende på halvøen i nævnte periode. 
– Side 9

Månedens fødselar
Samtale med Erik Andersen, Bøgeskovvej 13, runder den 28. 
marts de 70 år. 
– Side 11

Smugleri på Helnæs og omegn
vi har medtaget en konkret historie om smugleri over Brunshuse 
Havn til Frederiksgave Gods, som er endnu et eksempel på, at ” 
alle er lige for loven, men nogle er mere lige end andre”. 
– Side 12

Fastelavn
– Side 16

Agenda Y – Yderområdernes Potentialer
Dette emne har vi berørt tidligere, og der er anledning til at 
nævne det igen. Realdania offentliggjorde i september 2012 en 
rapport, der beskæftiger sig med yderområderne.  I 34 kom-
muner er der områder, der mere eller mindre kan karakterise-
res som værende yderområder, heriblandt i Assens Kommune. 
Rapporten omtaler de potentialer, som disse yderområder for-
modes at have og som vil kunne aktiveres til glæde for de, der 
bor der og de, der kunne ønske sig at bo der. Rapporten omtaler 
ligeledes en undersøgelse blandt 3000 personer, der giver deres 
mening til kende om emnet. Realdania har afsat 115 mill. i en 
kampagne, der kaldes Stedet Tæller, som støtte til udvalgte pro-
jekter, som kan være med til at aktivere de stedbundne poten-
tialer. Her vil vi gengive uddrag af indledningen til beskrivelsen 
af disse fire stedbundne potentialer, som er: ” Kysten, Naturen, 
Bygningsarven og Det lokale engagement.” Med disse citater 
opfordres til, at rapporten læses. Den kan downloades gratis fra 
adressen: http://www.stedet-taeller.dk/viden-inspiration/publi-
kationer.aspx. Her er en rigdom af eksempler på planer, metoder 
og resultater, som er godt at kende til, hvis man vil udfordre sit 
engagement i det lokale miljø.  Det kunne være spændende at se 
på vort yderområdes potentialer, som grundlag for en samtale 
mellem relevante inden- og uden-ø’s parter.

Kysten. (…) Et årtusindes maritime kulturudvikling og tradi-
tion har givet kysten sin unikke karakter, men autenticiteten 
er også i fare for at forsvinde mellem hænderne på os. Det er 
denne generations ansvar at sikre en kvalitetsbevidst udvik-
ling af yderområdernes kyster med blik for de unikke natur- 
og kulturmiljøers sårbarhed. (Thomas Højrup, Europæisk 
Etnologi, Københavns Universitet)

Naturen og landskabet er vigtige kendetegn ved stedet. (…) 
Yderområdernes natur og landskab er vigtige udviklingsfak-
torer, som bør bevares og udnyttes igennem nye planproces-
ser i et fremadrettet udviklingsperspektiv. (Jørgen Primdahl, 
Skov & Landskab, Københavns Universitet)

Bygningsarven. Yderområdernes bygningsarv i form af 
unikke bymiljøer og historiske bygninger udgør stedbundne 
potentialer, som for alvor kan få steder til at tælle og rummer 
muligheder for at skabe bedre livskvalitet lokalt. Derfor skal 
vi satse på at bevare, vedligeholde og sikre udviklingen der, 
hvor der er noget at værne om. (…) (Peter Hee, bestyrelsesfor-
mand i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur)

Lokalt engagement som en stedbunden ressource i tyndt 
befolkede områder Sammenlignet med de større byer er det 
lokale engagement, fællesskabet og iværksættermentaliteten 
ganske stor i de danske landdistrikter og en central del af den 
lokale kultur. (…).  (Gunnar Lind Haase Svendsen, Center for 
Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet) pd

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

Tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk
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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck RasmussenKORT NYT

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

PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

marsvin 
og kaniner

V I N E  F R A  H . J. H A N S E N

– VIN MED SJÆL – 
Willemoesgade 2 · 5610 Assens · Tlf. 6471 1163 · www.vinspecialisten.dk

For nogen tid siden skrev et 
vestjysk menighedsråd i et 
stillingsopslag til et ledigt 
præsteembede, at de ønskede 
sig en præst, ”der er troende”.  
Tv og aviser bragte straks 
historien. Det var godt stof. 
”Det burde være en selvføl-
ge”, sagde menighedsråds-
formanden, ”men det føler vi 
os ikke helt overbevist om, 
at det er”. Og han fortalte 
at formuleringen blev til, da 
menighedsrådet i et spørge-
skema spurgte menigheden, 
hvilke ønsker man havde til 
en kommende præst. 
Men det vakte en del røre i 
kirkens højere luftlag. Kirke-
ministeren undrede sig. En 
biskop kaldte det totalitært 
og uanstændigt. En teologisk 
professor mente, det var for-
fejlet og utilstedeligt. Præ-
steforeningens formand talte 
om sindelagskontrol. Jeg har 
lidt svært ved at finde ud af 
hvad forargelsen går på, og 
kom til at tænke på historien 
om Kejserens nye klæder. For 
da jeg sammen med min søn 
på elleve år så indslaget i TV 
avisen, om menighedsrådet, 
der søgte en præst, som tro-
ede på Gud, sagde han; ”Ja, 
hvad ellers?”  Det kan selv et 
barn forstå. Det er også det 
som konfirmanderne altid 
spørger præsten om: ”Tror 
du på Gud?” Altså mener 
du det, som du siger alvor-
ligt? Præster kan selvfølge-
lig tvivle ligesom alle andre 
mennesker. Alting her i ver-
den går jo op og ned. Men jeg 
har aldrig fundet nogen gode 
intellektuelle eller videnska-
belige grunde til ikke at tro 
på Gud. Tværtimod. Men 
der findes faktisk et godt 

moralsk argument imod. Et 
som konfirmander også ofte 
kommer med: ”Hvordan kan 
vi tro på Gud, når der er så 
meget ondt i verden?”, spør-
ger de. Det er et godt spørgs-
mål, som kun Gud selv i sid-
ste ende kan svare på. Men vi 
kan dog sige, at spørgsmålet 
forudsætter, at der findes 
noget som er godt og noget 
som er ondt. Det forudsætter, 
at lidelse og smerte er ondt. 
Men hvis Gud ikke er til, så 
er smerte og lidelse vel bare 
en del af naturens orden, som 
i sig selv hverken er god eller 
ond? Og hvor har vi egentlig 
fået den ide fra at tilværelsen 
burde være god? Det, synes 
jeg, snarere peger på, at Gud 
er til, end det modsatte. Og 
uanset hvilken grund Gud 
har haft til at skabe os men-
nesker, sådan som vi er - be-
grænsede og udsat for sorg 
og død - så havde han modet 
til at tage sin egen medicin. 
For evangeliet fortæller at 
Gud selv blev menneske i Je-
sus Kristus.  Og en større so-
lidaritetserklæring med det 
lidende menneske, end bud-
skabet om at Gud selv har 
delt også det vilkår med os, 
at tilværelsen kan gøre ondt, 
findes ikke.

Troende præst søgesTorsdagsklub
En spændende person un-
derholdt os den 7. februar. 
Det var forhenværende borg-
mester Else Møller fra Ker-
teminde. Hun formåede at 
formidle sin viden og sine 
erfaringer på en meget hu-
moristisk måde, så det var 
en fryd at høre på. En rigtig 
god eftermiddag. Else Møl-
ler er barnefødt på Agernæs, 
har gået i Snave skole og 
senere i privatskolen i As-
sens, dengang man kørte i 
tog fra Ebberup til Assens. 
Hun var blevet passet af 2 
”torsdagsdamer” som lille, 
det gav lidt ekstra kolorit til 
stemningen.
Som sædvanlig havde vi en 
gang bankospil om med-
bragte pakker. Det var den 
21. februar.
Den sidste Torsdagsklub i 
denne sæson er den 7. marts. 
Der skal vi høre demenskon-
sulent Jinnie Hemmingsen, 
der vil fortælle om sit arbej-
de og om de mennesker, hun 
kommer i kontakt med.
Som sædvanlig er alle vel-
komne. ah

Teater i 
Forsamlingshuset

(Kom i teatret, når teatret 
kommer til dig…)
Vestfyns Teater/Baggaard Te-
atret laver noget nyt til næste 
år, nemlig opførelse af teater-
forestillinger om ”forsam-
lingshuset” i forsamlingshuse 
(4 i alt). Bl.a. Helnæs Forsam-
lingshus. Det er den 17. april 
2013. Denne forestilling er 
imidlertid udsolgt for længst. 
Derfor er teaterselskabet vil-
lig til at gennemføre endnu 
en forestilling den 1. maj 
2013. Afgørende for denne 

forestilling er dog, at der er 
nogle der bestiller billetter til 
forestillingen. 
Interesserede bedes henven-
de sig til formanden for Vest-
fyns Teater, Bent Damsbo på 
tlf. 64 72 33 92 / 21 45 52 72 
eller på mailadressen: mail@
vestfynsteater.dk
(Se beskrivelsen af forestil-
lingen i HP10.2013 side 7).
 Bente Haines, Helnæs 

Generalforsamling i 
Helnæs Kultur- og  
Musikforening

Musik, dans, spisning, opera 
og drama
Det er en enkel måde at be-
nævne nogle af hovedele-
menterne i Helnæs Kultur- 
og Musikforenings program 
for 2013, men kom til gene-
ralforsamlingen og få mere 
at vide. 
Programfolderen er på vej 
til trykkeriet, og bestyrel-
sen håber at kunne uddele 
den til generalforsamlingen 
mandag den 11. marts. Den 
afholdes i Borgerhuset på 
Helnæs og indledes, natur-
ligvis, kunne man næsten 
sige, med sang og musikalsk 
underholdning af de dygtige 
elever fra Assens Musiksko-
le. De spiller kl. 19.00 og ca. 
19.30 vil generalforsamlin-
gen begynde.
Bestyrelsen glæder sig til at 
fremlægge programmet for 
det kommende år, som tager 
sin begyndelse lørdag den 
11. maj med en dramatiseret 
fortælling om Hildegard von 
Bingen. Foreningen er vært 
ved en forfriskning efter ge-
neralforsamlingen.
 Bestyrelsen
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Stærke tilbud fra StiHl
MS 251
Motor: 3,0 Hk · Sværd: 35 cm
kæde: 3/8” 50 led · Vægt: 4,9 kg
Vejl. pris: 3695,- incl. moms

kombidunk
komplet og praktisk kombidunk  
til 5 l benzin og 3 l olie. leveres 
med påfyldningsrør samt holder  

til værktøj. uN-godkendt. 

Alle priser er inkl. moms og 
gælder så længe lager haves. 
Forbehold for trykfejl.

TILBUD

2.995,-

TILBUD

395,-

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

Efterskoleforslaget præsenteres af Chr. Falk-Rønne. Foto: D. r-j

Ca. 40 interesserede fyldte 
godt i borgerhuset, tirsdag 
den 26. februar, for at høre 
Chr. Falk Rønne orientere om 
sine planer for en efterskole 
for overvægte børn/unge. 

Chr. havde udarbejdet et meget 
fornemt power-point foredrag, 
hvori han anskueliggjorde sin 
mission, vision, mål, økonomi, 
organisation og planer.  Chr. 
indledte med et billede af jet-
flyvere med hvide ’fartstriber’, 
som symbol på, at vi boede et 
sted, hvor vi ofte havde en så-
dan trafik over os højt oppe. Vi 
vidste dog ikke altid, hvor de 
fløj hen. 

De, der har fulgt forløbet om 
skolens mulige anvendelse, 
enten i dagspressen, ved det 
tidligere orienteringsmøde i 
januar, referatet i HP 02.2013 
eller Chr. Falk Rønnes egne 
indlæg i HP nr. 12.2012 og nr. 
02.2013 var det nye: at der nu 
skulle handles. En ansøgning 
til Undervisningsministeriet 
(UVM) skulle være fremme 
senest 1. okt. 2013 for at sko-
len kunne indlede sin virk-
somhed efter sommerferien 
2014. Indtil da, kunne skolen 
bruges til gennemførelse af 
korte kurser, som de kendes 
fra højskoletiden. Ligeledes 
kunne sådanne kurser afvik-
les i efterskolens ferieperio-
der. Institutionen gik således 
på to ben. 

Økonomien i etablering og 
drift blev præsenteret. Der 
skulle bruges ca. 6 mill. kr. 
til køb og renovering af høj-
skolebygningerne og driften 
ville med fuldt elevtal, 2 
klasser á 28 elever, generere 
et resultat på 528.553 kr. pr. 
år. De korte kurser kunne 
sættes i gang for 75.000 kr. 
og her kunne 10 ugekurser 
med hver 25 elever generere 
et resultat på 330.000 kr. 
Handlingsplanen indebærer, 
at der skal opstilles en orga-
nisation med et antal grupper 
til, bl.a. styring/ledelse, byg-
ninger, skoleplaner, finan-
siering, markedsføring, etc.. 
En støtteforening, der senere 
kunne blive en skolekreds, 
blev også nævnt. En hand-
lingsplan blev gennemgået, 
hvoraf det fremgik, at arbej-
det skulle i gang på mødet, 
eller helst have været i gang, 
idet lejemål af skolen, orga-
niseringen af arbejdsgrupper 
og vedtægterne skulle være 
klar inden marts. Markeds-
føring af de korte kurser i 
marts og kursusstart i april. 
Imens skulle der udarbejdes 
budgetter, planer og søges 
midler i fonde, etc. etc., så-
ledes ansøgningen til UVM 
kunne afleveres tids nok. Og 
i 2014 skulle personalet til 
efterskolen ansættes og så 
var man i gang. 

Der er oprettet en konto i 

Helnæs Efterskole  
– orienteringsmøde
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… siger Eigil Kristensen 
under vores samtale om 
livet som lejrchef på Helnæs 
Camping.

INNOVATION
af Anders Lyng og Dan Ravn-jonsen 

Eigil overtog i 2002 / 2003 
en lidt utidssvarende plads. 
’Det skulle være realiserin-
gen på min drøm om det frie 
liv med natur og skov og hel-
digvis bakkede min familie 
mig op. Vi undersøgte hele 
Sydfyn for at finde en ledig 
plads og det blev så pladsen 
her på Helnæs, der var ledig 
og til salg’.
Pladsen blev oprindeligt 
etableret i 60/61 og ved 
overtagelsen for 11 år siden 
var der 160 pladser og 10 
hytter. Dette tal har han nu 
reduceret til 140 på grund af 
større biler og campingvog-
ne og ønsket om mere plads 
omkring campingvognene. 
Gennem årene har pladsen 
gennemgået flere udvik-
lingsfaser.

Grøn udvikling

’Det var vigtigt for os, at vo-
res plads blev familievenlig 
og at vore gæster kunne føle 
sig trygge her.
Overskriften for os er fami-
lien og naturen. Vi tænker 
lidt grønt i alt det, vi tilrette-
lægger. Vi er grønne uden at 
være religiøse på området. 

Derfor bygger vi ikke plad-
sen op som et sommerland 
– men derimod som drøm-
men om det aktive liv med 
træfældning ”for lejrchefen”, 
kajaksejlads, vandreture og 
mange andre fælles aktivite-
ter. – Det medfører at vore 
gæster typisk bliver hos os i 
op til 3 døgn inden de dra-
ger af sted mod nye oplevel-
ser i ferien’.  – Der er ca. 35 
fastliggere, der er med til at 
præge miljøet for de øvrige. 
Pladsens toilet- og badefor-
hold har i de seneste år gen-
nemgået en nødvendig om-
bygning og renovering, hvor 
bl.a. solfangere er med til at 
reducere omkostningerne.

Vejret er afgørende

 Men på trods af bedre fa-
ciliteter, er vejret en vigtig 
faktor. De seneste par somre 
har branchen generelt haft 
det vanskeligt. Dette skyl-
des særligt den megen regn. 
’I denne vinter har vi haft 
mulighed for vintercam-
ping i nogle perioder. Der 
er grænser for omfanget af 
denne aktivitet. Foreløbig 
er der bevilget vintercam-
ping i 5 år. Og for at indføre 
vore gæster i den særlige 
natur på Helnæs, tager vi 
bogstaveligt talt gerne vore 
gæster ved hånden og viser 
dem hvor rådyrene går og 
tager dem med på ture ud på 
Maden. Vore gæster er også 

meget fokuserede på natu-
ren her’. 

Udvidelse og  
generationsskifte

’Vi har i flere år ønsket at 
udvide pladsen og en lokal-
plan har i flere år været un-
der udarbejdelse. Desværre 
er udvidelsen p.t. gået i stå 
på grund af nogle klageind-
sigelser. Såfremt klagerne 
over lokalplanen afvises, vil 
der forhåbentlig allerede i 
sommer være i alt 218 plad-
ser på de ca. 4,5 ha som area-
let består af. Nu er tiden inde 
til at der sker et generations-
skifte og fra 1. marts er der 
et ungt par med kendskab til 
branchen, der går ind som 
ansatte i en 2-års periode for 
senere at overtage pladsen. 
Mie bliver lejrchef og Lars 
bliver medhjælpende, og 
Lars passer også sit daglige 
arbejde’. Som overskriften 
antyder, har alting sin tid 
og Eigil og Rie synes nu at 
tiden er inde til at få mere 
tid til familie og venner. 
Kontakten bevares dog i den 
kommende tid, idet Eigil vil 
forestå sommeraktiviteterne 
med kurser i kajaksejlads og 
vindsurfing. Dette sker bl.a. 
i samarbejde med en in-
struktør fra Dansk Sejlunion 
og der er naturligvis nød-
vendige følgebåde til rådig-
hed. ’Op til påsken holder vi 
en aktivitetsweekend, hvor 
fastliggere og andet godtfolk 
kommer og er med til at gøre 
pladsen forårsklar’. Og der-
med er startskuddet givet til 
Eigils efterfølgere til måske 
at arbejde videre med alle de 
fælles aktiviteter som Eigil 
gennem årene har etableret: 
Skt. Hansbål, cirkusforestil-
ling og meget andet, som 
jo stadigvæk også er åbne 
tilbud til alle Helnæsboere. 
’Og vi vil stadig søge at hol-
de aktiviteterne prismæssigt 

Lejrchef Eigil Kristensen, Helnæs Camping. Foto. D. r-j

Man holder 10 år – eller hele livet!Vestfyns Bank: Helnæs Ef-
terskole, hvor interesserede 
kan donere midler. Konto nr. 
6850 351 769. Alle, der vil 
være med til at yde et stykke 
arbejde kan henvende sig til 
Chr. helst på mailadressen: 
c.f.ronne@gmail.com – Flere 
oplysninger kunne fås på tlf. 
29 67 19 27. 

Som en sidste bemærkning 
inden spørgetid nævnte Chr., 
at det skulle drøftes med 
Borgerhusets bestyrelse, 
hvorvidt man kunne købe 
huset, idet en efterskole skal 
eje de lokaler, den driver sin 
virksomhed i. Han forestil-
lede sig, at det kunne gøres 
for 1 kr. med en tilbage-
købsklausul på samme be-
løb. Det måtte jurister finde 
en løsning på. Forsamlingen 
takkede, med applaus, for et 
spændende og godt oplæg. 
Enkelte spurgte og fik en be-
kræftelse på, at efterskolens 
primære aktiviteter tænkes 
afviklet i Borgerhuset og iflg. 
lovgivningen skal en efter-
skole eje de bygninger, hvori 
den driver skole. Forudsæt-
ningen for realiseringen af 
aftenens emne, en efterskole 
for overvægtige, er altså, om 
Borgerhuset er til salg. Dette 
spørgsmål blev ikke yderli-
gere drøftet.  
 pd

KORT NYT
Åbent hus i arkivet
Lørdag den 16. marts er der 
åbent hus i Helnæs Lokalar-
kiv fra kl. 10 til kl. 17.
Temaet i år er ”Lindhoved”. 
Der bliver vist gamle og nye 
billeder og luftfoto af alle 
huse og gårde på hele vejen. 
Der vil også være små histo-
rier knyttet til en del af be-
boelserne.
Der bliver et årsskrift til salg 
og som sædvanlig er der mu-
lighed for en forfriskning 
(kaffe).
Forhåbentlig vil mange kig-
ge ind til en hyggelig snak 
om de udstillede billeder.
 ah tLæs mere på side 6
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Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.
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www.jp-assens.dk

på meget lavt niveau, og det 
er næsten altid gratis. 
Vi agter at holde os væk i 
hverdagen – men har lovet at 
stå standby med råd såfremt 
det ønskes. Jeg glæder mig 
til at udveksle idéer med de 
unge på pladsen’.

Eigil er iværksætter

Eigil er en typisk iværksæt-
ter. Da den nedlagte brugs-
bygning blev sat til salg i 
2005, overtog Eigil den og 
har siden arbejdet med at 
indrette boliger i de store 
bygninger.  Selvom tiden (og 
pengene) dog i perioder er 
lidt knappe, kan den første 
lejer efter planen flytte ind 
i den nyrenoverede lejlighed 
15. marts. Men som Eigil 
også siger: ’Jeg har rigtig 
mange jern i ilden og inve-
sterer som regel 95 % af min 
indsats i projekterne – men 
desværre mangler jeg som 
regel de sidste 5 % som jeg 
aldrig når.’ Og det kan vi 
jo godt forstå, når vi hører 
at Eigil ved siden af alt det 
arbejde, der lægges her på 

Helnæs, også har et fuld-
tidsarbejde som underviser 
på Erhvervsakademiet Lille-
bælt i Munkemose, Odense, 
og de mange børnebørn i 
København skal også have 
tid.

Samlede ind til hjertestartere

Til historien hører også et 
initiativ som Eigil stod for i 
2010, hvor han satte arbejdet 
i gang med at skaffe penge 
til 2 hjertestartere. Finansie-
ringen skete bl.a. ved at hele 
øen samlede gammelt jern 
på den gamle brugsparke-
ring. Her voksede i løbet af 
få måneder et bjerg af rustne 
metaldele, maskiner etc. op. 
Resultatet hænger nu som en 
hjertestarter i Borgerhuset 
og ved campingpladsen og 
beboerne har fået ryddet op 
i lader og stalde.

Eigil og Rie bliver på Helnæs

’Rie og jeg flytter forhå-
bentlig snart ind i Ryet 6. Vi 
bliver altså her på Helnæs, 
og her får vi udsigt over 
Maden og ønsker os en stor 
kikkert til at studere fugleli-
vet. Vi glæder os til en lidt 
mere stille hverdag og bedre 
kontakt om sommeren med 
vore venner og bekendte, og 
vi drømmer om at få tid til 
også at engagere os lidt mere 
lokalt’. 
Eigil er stadig fyrpasser og 
én gang om ugen vandrer 
han ad trapperne mod fyrets 
lamper for at tjekke batterier 
og lampe. Det skal stadig 
gøres og bliver gjort med 
glæde. 

Fortsat fra side 5

Helnæs Camping. Foto: D. r-j

Hele holdet bag dilettanten. Foto: D. r-j

Årets dilettantstykke i Helnæs 
Forsamlingshus blev et 
gensyn med gode gennem-
prøvede kræfter, men også 
nye kræfter, der lover godt for 
fremtiden.

Det var en fornøjelse at træde 
ind i forsamlingshuset. Det 
lignede grangiveligt et godt 
gammeldags diner teater med 
fornemt dækkede borde, op-
stillet i en formation, der kun-
ne holde aftenen ud, idet der 
var gjort plads til den senere 
dans foran scenen og i nærhe-
den af musikken. Opdæknin-
gen omfattede ca. 80 pladser 
og alle pladser var optaget.
Stykket er vanskeligt. Det 
handler om forvekslinger, 
hvor alle personer får andre 
identiteter, for at få spillets 
handling og pointe til at gå 
op. Holberg kunne ofte nøjes 
med at Henrik og Pernille 
byttede om på navne og iden-
titet. Her var det både Adolf, 
Anna, Poul og Karoline, der 
skulle spille andre end den, vi 
indledte med at blive præsen-
teret for. De to sidste, Ditlev, 
og ikke mindst, enkefru Møl-
ler blev ofre for løjerne. Dit-

lev dog positivt begunstiget 
mens enkefruens fornemme 
statur og ædle selvopfattelse 
ikke klarede forvekslingens 
klimaks, at skulle høre om, at 
hendes søn, havde en søster, 
som hun ikke var mor til. Det 
slog hende ud. Stykkets van-
skelighed ligger naturligvis 
i, at her skal de førstnævnte 
påtage sig to roller, hvilket 
både gælder rollen og ikke 
mindst dens navn. Her er der 
store muligheder for at kløjs i 
det. Stampublikummet kunne 
med glæde og stor fornøjelse 
genkende de hærdede spil-
lere, Jesper, Kirsten, Char-
lotte og Pernille, som udgør 
et fornemt og sikkert hold. 
De to nytilkomne, Jørgen og 
Mogens, var to sikre valg, vi 
glæder os til at se mere til de 
kommende år. Alt i alt var det 
en fornøjelig oplevelse og me-
ningen med det hele – at more 
sig – med og over hinanden, 
blev atter opfyldt. 
Dog, uden indsatsen fra Gitte, 
Karl Åge, Majken, Anne og 
Annelise var det ikke gået.  
 pd

En køn familie
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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

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

GENERALFORSAMLING 11. MARTS

          Vi starter med et musikalsk indslag  
med musikskoleelever, derefter afholder vi den årlige 

generalforsamling kl. 19.30 
Vi afslutter aftenen med at byde på et let traktement.

Borgerhuset på Helnæs  kl. 19.00 

HP var på pletten den 20. ja-
nuar for at ønske Marlene og 
Jan tillykke med ændringen 
af butikken i Ebberup fra SU-
PERSPAR til EUROSPAR. Her 
fik det travle købmandspar 
fortjent hyldest. Vi har atter 
besøgt dem for at høre lidt 
om betingelserne for at drive 
et moderne supermarked i et 
landdistrikt i dag.

KØbMANDSLIV
af Poul Dreisler 

”Vi er ved at få balancen igen 
og er tilbage ved det udgangs-
punkt vi havde, da vi talte 
sammen sidst” fortæller Mar-
lene og Jan over en kop kaffe 
i en af deres få korte pauser 
fra arbejdet i butikken. Det, 
der refereres til, er situationen 
i sommeren 2010, hvor HP 
talte med dem i anledningen 
af, at de fortalte om, at de og 
deres butik og de 40 ansatte, 
havde nået et foreløbigt højde-
punkt som ”Årets købmand” 
i hele SPAR-koncernen i 
Danmark (se HP juli 2010). 
Marlene fortalte dengang, 
at hun var blevet opfordret 
til at opgradere butikken til 
EURO-SPAR klassen. Det 
ville hun – klogt nok – ikke, 
idet hun først ville se virknin-
gen af den nye lukkelov. Hun 
forventede også et yderligere 
pres fra etableringen af dis-
countbutikker i hendes mar-

kedsområde. Dermed havde 
hun og Jan set rigtigt og kal-
kuleret fornuftigt. 

Fjernvarmekaos

De havde dog ikke forestil-
let sig, at deres forretning 
blev truet på livet af Assens 
Fjernvarme A/S og projektet 
med at lægge rør i Ebberup. 
Vejrliget og planlægnings-
kaos prægede arbejdet i en 
grad, der gjorde, at kunderne 
nærmest blev afskåret fra 
at komme til butikken. Og 
selvom de kunne, var især 
ældre nervøse for at skulle 
forcere de dybe udgravnin-
ger over jernplader i bil. Alt 
i alt tabte Super Spar så me-
get omsætning, at det truede 
butikkens overlevelse. Det 
har betydet, at der er 4 ar-
bejdspladser færre i dag end 
før gravearbejdet startede i 
2011. Marlene sagde ja til et 
butiksbestyrerjob i Svend-
borg for, som hun siger, ”så 
kunne jeg da tjene min egen 
løn hjem i den periode”. Hele 
denne misere har fået Mar-
lene til at drøfte spørgsmålet 
med Spar-koncernen og har 
fået udvirket, at der er opret-
tet en driftstabsforsikring for 
evt. fremtidige lignende for-
hold. Og hun vil naturligvis 
tilslutte sig en sådan. 

Konkurrence fra flere sider

”Vi var nede at vende” for-

tæller Jan, og da de var på 
vej op igen, var lukkelovens 
restriktioner så godt som 
fjernet, hvilket betød, at alle 
butikker i Assens og en ny-
etableret discountforretning 
i Glamsbjerg kunne holde 
åbent på samme tider som 
Super Spar i Ebberup, dvs. 
også om søndagen. Hidtil 
havde de haft en dispensa-
tion fra loven til det. Des-
uden åbnede endnu en dis-
countforretning i Assens. Og 
ikke nok med det. Afgifter 
på fødevarer, på vand, øl og 
spiritus og andre varer (med 
fedtafgift) sammenholdt 
med kraftig markedsføring 
på Vestfyn har trukket en 
meget stor del af kunderne 
over grænsen. Marlene og 
Jan har i høj grad mærket 
konsekvenserne af grænse-
handlen. ”Vi sælger så godt 
som ikke øl og spiritus mere 
– ikke som tidligere. Og til 
jul solgte vi ikke noget slik 
og chokolade, og når så folk 

er kørt over grænsen, så bli-
ver der jo købt alt ind, sågar 
mælk, tager man med hjem 
fra Tyskland”.  Vurderingen 
af konkurrenceforholdene af 
de nye discountforretningers 
etablering og grænsehandlen 
vurderer de således, at græn-
sehandlen betyder 60 % og 
de to nye discountforretnin-
ger hver 20 % set i forhold 
til 2010, da de blev årets køb-
mand. 

En ny tid

”Det blev et wake-up-call” 
siger Jan. ”Nu havde vi i 19 
år haft den ene succes efter 
den anden. Vi havde kun haft 
fremgang og har hele tiden 
skullet investere i nyt for at 
følge med. Men disse forhold 
betød, at vi nu skulle ud i alle 
hjørner for at se, hvor vi kun-
ne spare og nedbringe om-
kostningerne. Det er måske 
sundt nok, men det er hårdt.” 

Fra åbningen af EUROSPAR. Foto: sbs

Har genfundet balancen 
i hård branche

tLæs mere på side 8
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Åbent hver dag kl. 8-21
bageren kl. 7-21

Marlene og jan

EUROSPAR Ebberup

“ vi har altid et godt og spændende 

udvalg af brød og pålæg samt frisk 

frugt og grønt, så vores kunder 

kan smøre en god madpakke hele 

ugen“ 

Og de 4 heltids arbejdsplad-
ser, de tabte under deres 
værste tid, er ikke kommet 
tilbage. ”Vi er ved at få det 
hele i balance igen” tilføjer 
Marlene og den ændring vi 
nu har gennemført er så vores 
modtræk til den nugældende 
konkurrence i branchen. Hun 
tilføjer også, ”at politikerne 
på Christiansborg ikke er 
rare ved købmændene. Ud-
over hvad der er nævnt, skal 
vi også være far og mor for de 
unge, der kommer og vil købe 
spiritus og cigaretter, selvom 
de ved, de ikke må. Her er det 
så os, der skal sætte grænser. 
Det i sig selv er en udfordring, 
men desværre sker det så, at 
enkelte prøver at tage selv, 
det mærker vi også. Jeg må 
så også nævne, at vi har været 
nødt til at sætte spiritus én op 
bag bagerdisken. idet det var 
for fristende, at det stod frit 
fremme i vinafdelingen”. ”Og 
hvis skal gøre denne lidt triste 
del af købmandslivet færdig, 

så er vi kisteglade for vort ar-
rangement med den nye pen-
geautomat, vi har etableret. 
Efter vi har fået den, har vi 
ikke kontanter i forretningen 
efter kl. 19, hvilket har bety-
det, at der ikke har vist sig 
nogle i forretningen, der har 
forsøgt at røve penge.” for-
tæller Marlene ”og da ingen 
banker ville være med i ar-
rangementet, har vi selv etab-
leret den”.

EUROSPAR

Nu har de så valgt at tilslutte 
sig EUROSPAR linjen og det 
er de foreløbig meget tilfredse 
med. De har fået dispensation 
for at skulle have en decide-
ret ”slagter-kok” i en særskilt 
viktualie-afdeling. Foreløbig 
har det været en succes. De 
har nu 1000 varenumre med 
samme discountpris som 
Netto. Ligeledes er der kom-
met betydelig flere varenumre 
i butikken. Det er faktisk en 
anden butik, man kommer 
i nu. Jan nævner, at det, der 
slog hovedet på sømmet var, 

at de vidste, at Spar koncer-
nen ville ændre en række 
butikker fra SUPERBEST til 
EUROSPAR, hvilket han og 
Marlene så som muligheden 
for dem, til at ændre deres bu-
tikskoncept. Som sagt så gjort 
og nu har de en af de tolv 
EUROSPAR butikker på Fyn, 
hvilket betyder, at de kan ud-
give en fælles meget fornem 
tilbudsavis. Med dette sidste 
træk, har de foreløbigt udtømt 
de muligheder de har, for at 
komme frem til der, hvor de 
var før ”verden gik af lave” 
i 2011, og det hele var ved at 
ramle. Nu er det dagligt slid 
og hele tiden et øje på hver 
finger med blik for de mulig-
heder, der viser sig og ellers 
holde de værste udfordringer 
fra livet. Det handler nu om 
at få kunderne ind i butikken 
og fastholde dem. Det er der 
også muligheder for ved at ar-
rangere forbrugeraftener og 
demonstrationer osv. 

Fremtiden

På spørgsmålet om ikke der 

er nye initiativer på vej siger 
de begge, at de har mange 
ønsker, bl.a. et digitalt styret 
prisændringssystem, som vil 
spare en masse arbejdstimer, 
hvis man blot kunne trykke 
priserne ind på kontoret og 
de så selv skiftede på hylden. 
Men det er en meget stor in-
vestering, som må vente lidt. 
Ellers er der lagt op til æn-
dringer af P-arealet, men det 
er ikke noget der pt. haster. 
Her skal dog samarbejdes 
med kommunen, hvilket vil 
kunne forlænge processen, 
men det gør ikke noget at 
klappe hesten lidt, sådan som 
situationen er lige nu. Forelø-
big er Marlene og Jan atter 
fuldt ud tilfredse med tilvæ-
relsen som købmænd, selvom 
det betyder lange dage og 
hårdt arbejde. Endnu engang 
tillykke med det hele og så 
må det med tiden gå op for 
kunderne (eller lovgiverne), 
at det er for langt at køre til 
Tyskland, når man har en le-
veringsdygtig nærbutik i Eb-
berup.

Fortsat fra side 7
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I en artikel i tidsskriftet 
Fynske Årbøger har cand.
mag. Allan C. Zinn skrevet om 
kriminalitet på Helnæs 1720-
1830. Artiklen illustrerer, at 
fru Justitia, retfærdighedens 
gudinde, ikke er særlig nær-
værende på halvøen i nævnte 
periode. 

(U) RETFÆRDIGHED 
af Poul Dreisler 

I forbindelse med sit studie 
af ”et lokalsamfunds so-
ciale relationer i 1700- og 
1800-tallet” har Allan C. 
Zinn (ACZ) anvendt et kil-
demateriale, der bl.a. omfat-
ter tingbøger og protokoller, 
der rummer beskrivelser af 
retstvister, domme og an-
dre afgørelser, der har været 
behandlet ved bl.a. Herreds-
retten i Baag Herred. Allan 
C. Zinn har studeret og spe-
cialiseret sig i lokalhistorie 
og hans cand.mag. speciale 
kaldte han ”De stærke gård-
mænd på Helnæs” (SDU 
2009). Han er således en 
kender af de lokalhistoriske 
forhold på Helnæs. I artiklen 
i Fynske Årbøger undrer han 
sig over, at kriminaliteten på 
Helnæs er meget begrænset, 
vurderet i forhold til sam-
menlignelige sogne. 

Retssystemet

Vi har i en tidligere artikel 
omtalt landsbylauget som et 
organ, der tog sig af land-
brugets driftsplanlægning 
og ordenshåndhævelsen i 
sognet. Grundlaget var of-
test traditioner, ”sådan har 
vi altid gjort” (præcedens), 
landsdelslovene (f.eks. Jyske 
Lov), vider dvs. vedtægter, 
der var nedskrevet og givet-
vis udbygget med mellem-
rum, og hvad der blev givet 
af forordninger, befalinger 
og lign. fra godsets side, 
enten det angik godsets el-
ler statens krav og magtud-
øvelse. Hvis en sag angik 
udensogns forhold, f.eks. en 
sag mellem to stridende par-

ter fra hver sit sogn og man 
ikke kunne komme overens 
på fredelig måde, indbrag-
tes sagen for Herredsretten. 
Sager af en vis alvor, f.eks. 
drab, skulle naturligvis altid 
indledes ved Herredsretten. 
Dette var også tilfældet i 
konflikter mellem sogn og 
gods og andre myndigheder. 
Herredsretten bestod helt 
frem til Retsplejeloven blev 
gennemført ved en generel 
retsreform i 1919.

’Det tavse sogn’

Helnæs er i undersøgelsen 
af kriminalitetens omfang 
karakteriseret som et stille 
sogn, hvorom man ikke hø-
rer meget om ufred mellem 
beboerne. Det kan tolkes 
på flere måder. Bl.a. at der 
faktisk ikke blev begået lov-
overtrædelser eller anden 
form for kriminel eller ulov-
lige handlinger. Et andet ar-
gument kunne være, at Hel-
næsboerne havde indgået en 
(u-erklæret) kontrakt om, at 
holde uenigheder og mindre 
synlig lovovertrædelse for 
sig selv. Eller for det tredje, 
at man brugte landsbylau-
get som konfliktløser for 
de uenigheder, der altid vil 
være, hvor mennesker bor 
og lever. Et sidste argument, 
der ligger lige for er, at alle i 
sognet havde en fælles myn-
dighed over sig, hvilket ofte 
betyder, at man er fælles om 
ikke at blive set efter i korte-
ne ved at anlægge sager eller 
have betjente eller inspek-
tører rendende på halvøen 
i unødigt omfang. En hold-

ning og faktisk adfærd, som 
vel stadig kan spores.

Eksempel på ulovlighed

Artiklen taler om krimi-
nalitet, der har at gøre med 
snyd i økonomiske sammen-
hænge (økonomisk krimina-
litet). Den sag, der er plads 
til at referere her, drejer sig 
om at godsets folk i efter-
året 1722 opdager, at der er 
opsat et stort antal ålegårde 
og –ruser omkring Helnæs 
og især i det ålerige Maden, 
der før 1785 var en fladvan-
det bugt. Da man ikke ved, 
hvem de skyldige er, bliver 
alle mænd, uanset rang, dvs. 
gårdmænd, husmænd, inder-
ster (folk der bor til leje hos 
fæstere af gårde eller huse) 
indkaldt til at møde op i Her-
redsretten i Assens den 18. 
december 1722, men ingen 
dukker op. ”Forbrydelsen” 
bestod i, at der i september 
var opsat en meddelelse, 
som også var blevet læst op 
i forbindelse med et kirke-
møde, om at det var forbudt 
at opsætte og bruge ålegårde 
og – ruser uden tilladelse fra 
ejeren af Frederiksgave (Jo-
achim Diderich v. Dewitz). 
Ved at gøre dette, unddrog 
man sig en afgift til godset. 
Fisk var, blandt husmænde-
ne, dvs. folk der fæstede et 
hus med jord, en almindelig 
del af fæsteafgiften. 

2. retsmøde

Da ingen mødte frem ved 
retten i Assens ved 1. rets-
møde, anmoder godsets re-
præsentant dommeren om, 

at indkalde igen med varsel 
på 3 uger. Her møder en del 
af de tidligere indkaldte op, 
men slet ikke alle. Retsmø-
det kan gå i gang og repræ-
sentanten for godset afhører 
nu Søren Ibsen, der trods 
han har den laveste place-
ring af de fremmødte, han 
var en inderster, stillede op 
som en slags talsmand for 
de fremmødte. Spørgsmå-
lene var: 1. hvor mange åle-
gårde og – ruser var der sat 
op omkring Helnæs? Svaret 
var ca. 26. Derefter, 2. hvem 
har sat disse ca. 26 ålegårde 
og – ruser op? Søren remser 
nu alle navnene op på 14 af 
de 20 gårdmænd på Helnæs, 
desuden 5 husmænd og 2 
inderster, hvoraf den ene er 
ham selv. 3. Hvor har de fået 
materialerne fra til byggeri 
og opsætning? Det viser sig 
nu, at nogle har det fra stran-
den, købt af andre bønder, 
én har handlet i Falsled, men 
det viser sig ved afhøringen 
af de 10 gårdmænd og fem 
husmænd, at de bekræfter 
Søren Ibsens indledende til-
ståelser, og for så vidt angår 
anskaffelsen af materialer-
ne, så har de alle, mere eller 
mindre, købt dem af gods-
forvalteren og resten har 
haft noget brugbart liggende 
ved gården eller huset.  

3. retsmøde

To måneder senere afhol-
des et nyt retsmøde. Denne 
gang handler det om, at det 
forrige retsmøde afslørede, 
at der boede i alt 8 inderster 
på Helnæs, uden godsets vi-
den. Dvs. de havde derved 
unddraget sig betaling af 
skatter, afgifter og tiende til 
konge, herremand og kirke. 
Ved rettens hjælp får man 
denne ulovlighed klaret med 
et krav om, at der skulle be-

Ålegaard

Kriminalitet på Helnæs – et historisk tilbageblik
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ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

tales, hvad der skyldtes til de 
tre myndigheder. Betalingen 
var 10 rigsdaler til godset og 
al skyldig tiende, desuden 
skulle de betale retsafgift 
og måtte påhøre dommeren 
oplæse denne dom samt en 
alvorlig påmindelse med 
trusler om retsforfølgelse fra 
dommeren til gård- og hus-
mænd på Helnæs om at holde 
sig indenfor lovens rammer 
og ikke give husly for folk 
uden besked til godset.

Dom og eksekvering 

Da den egentlige sag skal af-
gøres, sker der noget uventet. 
Godsets repræsentant beder 
dommeren læse en erklæ-
ring op, som siger, at sigtel-
sen mod de 14 gårdmænd 
om ulovlig brug af ålegårde 
og – ruser frafaldes. Det er 
altså kun de fire husmænd 
samt den første talsmand, in-
dersten Søren Ibsen, der får 
sigtelsen opretholdt og bliver 
dømt. Søren skal betale 30 
Rdr. + sagsomkostninger 2 
Rdr. og desuden forvises han 
fra Helnæs. De 4 husmænd 
skal hver betale 6 Rdr. og 2 
Rdr. og de mister alle fæstet 
til deres hus. ACZ mener, 
at denne dom er afsagt med 
den hensigt, at statuere et 
eksempel, der skal afholde 
andre fra ikke at overholde 
udstedte påbud fra herskabet 
på Frederiksgave. Ved nu at 
efterforske, hvad der sker ef-
ter dommens afsigelse, kom-
mer ACZ frem til, at den slet 
ikke bliver eksekveret / gen-

nemført for de fire husmænd. 
Nogle meget snurrige og 
komplicerede handler mel-
lem godset og husmændene 
giver dette resultat. For så 
vidt angår gårdmændenes til-
talefrafald har det vist sig, at 
der forinden domsafsigelsen 
har været forhandlinger mel-
lem parterne, dvs. gårdmæn-
dene og godset, hvorved der 
er indgået aftale om betingel-
serne for straffritagelse. 

Noget for noget

Retssystemet på dette tids-
punkt har ikke været så ud-
viklet, at almindelig retfær-
dighed, dvs. samme straf for 
samme forbrydelse, har væ-
ret praktiseret. Godsets ejer 
og ledere har gennem rets-
sagen set mulighederne for at 
opnå en fordel ved at handle 
med de tiltalte bønder. ACZ 
påviser gennem sine studier, 
at flere af de sigtede bønder 
på forskellige tidspunkter 
indbetaler fæsteforskud som 
deciderede lån til godset. 
Der skulle mange penge til 
at vedligeholde den gamle 

borg, der først brændte i 1741. 
Inden da kunne der bruges 
anseelige beløb til vedlige-
holdelsen og dertil var vel-
standen og villigheden til 
udlån og forudbetalinger 
blandt Helnæsbønderne stor, 
især hvis det kunne ske som 
modydelse for en straf som i 
princippet kunne gennemfø-
res med magt. 

Kriminalitet eller  
lokaløkonomisk fornuft

Artiklen som kun kan refere-
res meget kortfattet her, har 
mange komplicerede citater 
fra det store originalmate-
riale, der er brugt og kon-
klusionerne er ofte draget på 
antagelser om de sammen-
hænge forfatteren ser i mel-
lem historiens parter. Når ar-
tiklen er brugt som eksempel 
på kriminaliteten på Helnæs, 
set i forhold til det generelle 
niveau for kriminalitet i an-
dre sogne, er det i princippet 
rigtigt, men som forfatteren 
selv anfører, er historien et 
eksempel på de muligheder 
de lokale myndigheder, kan 

se, herremanden som ankla-
ger – både på egne, kirkens og 
kongens / statens vegne, sam-
men med Herredsretten og de 
anklagede (forbryderne), i at 
få klaret en masse praktiske 
spørgsmål gennem en retssag. 
Hvorvidt artiklen og historien 
er et eksempel på kriminali-
tet, så er konsekvensen, at den 
finder sted i forholdet mellem 
lokalmyndigheden (godset) 
og staten. Det er også en af 
forfatterens slutteser, idet han 
skriver, at den økonomiske 
kriminalitet, som her er be-
skrevet ”er vendt mod øvrig-
heden og et fjernt statstyre”, 
hvor det dog her kan indsnæv-
res til, at det især er statstyret, 
og den lavest rangerede Sø-
ren Ibsen, der led det største 
tab. (Han havde ikke noget at 
bytte med). 

Artiklen er spændende at 
læse for den, der interesse-
rer sig for lokalhistorie og 
den rummer flere eksempler 
på, hvad man ikke umiddel-
bart vil kalde kriminalitet, 
men dog overtrædelser af et 
påbud. Den kommer også 
ind på et andet økonomisk 
kriminalitetsproblem, man 
kæmpede med på samme 
tidspunkt, nemlig et meget 
omfattende smugleri, hvor 
godset, sammen med dets 
undergivne, også spillede en 
aktiv rolle. (Se side 12)  

Kilde: 
Allan C. Zinn: Kriminali-
tet på Helnæs 1720 – 1830. 
Fynske Årbøger 2011 (pp. 
109 – 121)

Stegte ål
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Samtale med Erik Andersen, 
bøgeskovvej 13, runder den 
28. marts de 70 år

Nå, Erik, nu har du og din 
hustru Mie, boet her i knapt 
6 år, hvordan har I det?
– Jo, vi er faldet rigtig godt 
til – vi er jo åbne mennesker, 
der gerne vil involveres i det 
omliggende samfund, naboer 
og andre. Så vi kender rigtig 
mange her på øen, synes vi. 
Vi har også stadig tæt kon-
takt med vores familie og 
gamle venner fra Sjælland, 
hvor vi kommer fra. (og det 
ved vi som naboer godt..)

De to keder sig aldrig, bl.a. 
har torsdagsklubben en høj 
prioritet. Og om sommeren 
er der petanque – og ellers 
handler det i høj grad om hu-
sets mange dyr. Husstanden 
tæller – udover Erik og Mie 
– en gul labrador, 5 islandske 
heste, 4 katte og en flok høns. 
I hønseflokken er sidst an-
komne en lille brun høne, der 
pludselig en dag bare duk-
kede op fra no-where. Hun er 
helt speciel – havde tydeligt 
været et kæledyr – kommer 
susende, når man kalder og 
forventer speciel service i 
form af kæl og snak og op-
søger gerne familien for at 
få ekstra opmærksomhed. 
Ingen ved, hvor hun kommer 
fra, hun har været fremlyst på 

hele Helnæs – ingen kendte 
hende. Men nu har hun altså 
fået fast bopæl hos Erik og 
Mie, og der bliver hun.

Ellers er det hestene, der fyl-
der meget i familiens hjerter. 
Som regel rider de begge en 
gang om ugen – meget af ti-
den går med at køre til fast-
landet med heste-traileren 
for at få undervisning.

Erik er en rigtig stabil ryt-
ter, ridning er en af hans 
virkelig store interesser. 
Opdragelse af de unge he-
ste med sadeltilvænning, 
hovrensning og hvad der 
ellers hører til alm. ”heste-
opdragelse” hygger han sig 
med. Denne vinter er det 
dog ikke blevet til det store 
i ridning pga. et lidt skran-
tende helbred.

– Ak ja, der er jo heller in-
gen, der bliver yngre!

Men hvad går du ellers og 
roder med, Erik?
– Jo, huset er gennem de sid-
ste 4 år blevet gennemisole-
ret, gulvene har været oppe, 
væggene har fået et ekstra 
lag, ny dør til havesiden, 
(vinduerne var nye da fa-
milien overtog gården), der 
er malet overalt. Det eneste, 
der mangler, er køkkenet 
– gulvet er koldt – det ser 
ellers så hyggeligt ud med 
blåternede gardiner og nye 
elementer. Men det er ”løst” 
og kan hurtigt genetableres, 
siger Erik.

I det hele taget er Erik en 
handyman. Han har tidli-
gere i sit liv arbejdet med 
meget varieret arbejde.
(se H.P. nr. 9.2007). Og bl.a. 
er en sofapolstring en smal 
sag. Et lille aftenskolekur-
sus i Assens, og en gammel 
– lidt træt – sofa som forrige 
ejer havde efterladt på lof-
tet, blev splittet i atomer og 
genopstod i ny forklædning. 
Jo, han kan lidt af hvert, 
ham Erik.

Og nu bliver han 70 år – ikke 
at det ses.
Selve fødselsdagen holdes i 
hjemmet med familie, gode 
venner og ”legekammera-
terne” (læs: ridevennerne).

STORT TILLYKKE TIL 
ERIK – og alle gode ønsker 
fremover. 
 sbs

Erik Andersen med 2 af sine islandske heste. Foto: sbs

Den tilløbne høne, nu bag hegn. Foto: sbs

Månedens 
fødselar
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I artiklen om kriminalitet 
på Helnæs i perioden 1720 
– 1830, nævner Allan Zinn 
også smugleriet uden at gå 
i dybden med det. Vi har 
medtaget en konkret historie 
om smugleri over brunshuse 
Havn til Frederiksgave Gods, 
som er endnu et eksempel på, 
at ” alle er lige for loven, men 
nogle er mere lige end andre”. 
Her er kilden, lokalhistorike-
ren overlærer N.J.Kjærbye, 
der beskæftiger sig med 
købmændene i Assens.

SMUGLERI
Af Poul Dreisler 

De to historikere fortæller 
om sammenhængen mel-
lem strenge vintre og bræn-
devinssmugleriet og her er 
problemet i byen (Assens), 
at (købe)brændevinslagrene 
svinder, jo længere tid bæl-
terne er frosset til. Men det 
er så Helnæsboernes fordel, 
idet de er meget kvikke til 
at fare over isen til Slesvig 
og hente, hvad de selv skal 
bruge og kan sælge. De er 
også ret snu til at få det ført 
udenom tolderne. De slår 
sig ofte sammen med fiskere 
fra Faldsled og udnytter den 
lange kyststrækning. (Her 
kan man ikke undgå at tænke 
på det store Hashsmugleri 
i 1994, her var dog så vidt 
vides ikke Helnæsboere ind-
draget).  Sikkert er det, at der 
var en livlig trafik over bæltet 
så længe isen kunne bære. 

Smuglere og toldere

Der berettes mest om smug-
leri af spiritus, men mange 
andre varer f.eks. salt, bom-
uldstøj og silke etc. Mange 
varer var belagt med afgift 
(som i dag). Allan Zinn be-
retter om, at smugleriet på 
Helnæs var ret omfattende. 
Det var kontrollen også. Of-
test lykkedes det dog bøn-
derne og fiskerne at snyde 

sig forbi toldembedsmæn-
dene. Vigtigheden af tolden 
og kontrollen markeres af, 
at det først var i 1930 érne, 
at toldkontrolstedet på Hel-
næs, der blev til Helnæshus, 
blev nedlagt. Det var også ca. 
samtidig med, at varetrans-
porten med skibe ebbede ud, 
idet lastvogne og farbare veje 
blev løsningen. Allan Zinn 
går ikke ind i emnet med 
en dybtgående analyse, men 
henviser til flere kilder, bl.a. 
Dansk Folkemindesamling 
og andre skriftlige vidnes-
byrd fra Helnæsboere. 

Smugleriet i Assens

Kjærbye skriver om smugle-
riet på Assens-egnen og den 
betydning det havde for køb-
mændene i Assens Købstad. 
Anledningen dengang er den 
samme som nu, at den dan-
ske konge, eller stat, skulle 
have penge i kassen, hvorfor 
der blev lagt afgifter på varer 
ikke alene fra udlandet men 
også varer, der blev hand-
let på tværs af landsdelene. 
Grænsen mellem Danmark 
og Slesvig-Holsten udgjorde 
også en toldbarriere. En an-
den anledning til afgifter 
på varer fra udlandet var, at 
den industri eller varepro-
duktion, der fandt sted i ”de 
danske riger og lande” skulle 
beskyttes mod billigere og/
eller bedre varer udefra. 
Merkantilismens, dvs. den 
indenlandske produktion og 
handel, som efter udenlandsk 
mønster var blevet igangsat 
af skiftende konger, blev be-
skyttet af høj indførselstold. 
Der var altså god grund til 
at se sig om efter billigere 
varer. Og især de udenland-
ske. Kjærbye fortæller om de 
mange svindelnumre, køb-
mænd og fremmede agenter 
kunne finde på, for at omgå 
de gældende love og regler, 
og om toldernes nidkære 
opsyn og kontrol, som ofte 

kun kunne lykkes ved at folk 
sladrede om, hvad de vid-
ste. Smuglergodset blev ofte 
gemt hos bønderne i lands-
byerne uden for Assens og 
angivere fik 9/10 af værdien 
af smuglergodset. En sådan 
andel var udtryk for, at det 
var vigtigere at få kendskab 
til ”forbryderne” og deres 
gemmesteder, end det var for 
at konfiskere varernes værdi. 
Disse forhold betød ofte, at 
toldere og den kgl. fogeds 
betjente kom i direkte kamp 
med smuglere med voldsom-
me skrammer til følge, mens 
angiverne skjulte sig for at 
undgå, hvad der kunne være 
værre.

En konkret smuglerhistorie

Kjærbye fortæller om et kon-
kret tilfælde af omgåelse af 
afgifts- og toldsystemet, der 
bekræfter, at jo højere på strå, 
jo mere kunne lade sig gøre. 
Han skriver (citat): ”Slemt 
var det også, når smugleriet 
fik støtte fra højere kredse. 
Da storkøbmanden Niels 
Ryberg 1769 overtog Fre-
deriksgave, sendtes der i de 

følgende år store forsyninger 
af korn, kød, smør og andre 
varer til København, hvor de 
kunne sælges med stor fortje-
neste. Denne virksomhed le-
dedes af forvalter Friedsted, 
som foruden det, som går-
den selv kunne frembringe, 
opkøbte alt, hvad bønderne 
i stor omkreds kunne und-
være, thi han betalte altid en 
overpris. Allerede 1770 mær-
kedes varemanglen så stærkt 
i Assens, at borgerskabet 
rejste sig mod Friedsted, der 
tillige drev stor handel med 
spiritus. Vidner forklarede, 
at der fandtes mere vin og 
fransk brændevin på Frede-
riksgave, end i hele det øvrige 
Fyns land. Da strandkontrol-
løren en dag var i Brunshuse 
for at fange en bissekræm-
mer, sagde folk, at han skulle 
have været der dagen før, for 
da fik Friedsted mange læs 
vin, der førtes til gården på 
en stor vogn med 4 grå heste 
for. En anden nat blev der 
kørt 16 oksehoveder vin til 
Frederiksgave og kort efter 
9 oksehoveder (1 oksehoved 
= 228 liter). I julen 1771 le-

Toldkontrollør Knagsted. Carl Ottosen i TV-serien »Livsens ondskab«

Smugleri på Helnæs 
og omegn

Brunshuse i dag
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veredes fra Frederiksgave til 
Holstenshus 2 oksehoveder 
og 2 ditto til Fjellebro samt 
et anker (38 liter) til præsten 
i Akkerup. Friedsteds affæ-
rer skadede i høj grad alle i 
Assens, men han kunne ikke 
rammes, fordi den mægtige 
Niels Ryberg støttede ham”. 

Magten er retten

Det lyder alvorligt, desværre 
er Kjærbyes kilde ikke til rå-
dighed, men det lyder som 
om der er tale om et retsligt 
efterspil efter strandkontrol-
lørens besøg i Brunshuse. 
Det skal huskes, at Frederiks-
gave havde en ny anlagt og 
meget effektiv mole i Bruns-
huse med en ”rundkørsel”. 
Dvs. heste og vogne kunne 
køre ud til skibet, holde i kø 
og køre direkte derfra igen. 
Men i lighed med historien 
om ålegårdene kan det være, 
at detaljerne stammer fra 
retsmøder, uden der er afsagt 
dom eller truffet beslutning 
om sanktioner. 

Ryberg – en fremskridtets 
mand

Som konklusionen var i den 
tidligere artikel om retssagen 
om ålegårde, ser man også 
her, at retten følger ejendom 
og rigdom over gods og jord. 
Penge og stand er magt og 
dermed ret. Dette har ikke 
at gøre med om Ryberg var 
et amoralsk eller kriminelt 
menneske, men er blot ud-
tryk for den generelle ad-
færd, man kunne opleve i 
den periode af landets histo-
rie. Niels Ryberg er blevet 
kendt som en meget moderne 
og fremsynet person, hvis 
humane værdisæt aflæses af 
hans deltagelse i bestyrelser 
for adskillige sociale- og 
sundhedsfremmende insti-
tutioner, sat i gang af kon-
gemagten, ikke Chr. VII, 
der (indtil 1772) blev styret 
af Struensee og hans ideer. 
Ryberg arbejdede sammen 
med Struensee om at refor-
mere fattig- og socialvæsen i 
København og de tiltag som 
københavnerne nød godt af, 
blev også ført ud i de områ-

der hvor Niels Ryberg havde 
sine ejendomme, bl.a. Fre-
deriksgave på Syd-Vestfyn. 
Man kan blot nævne hans 
indsats for at udvikle en jor-
demoderuddannelse og -tje-
neste. En sundhedstjeneste 
som ikke mindst var begrun-
det i, at hans første og eneste 
hustru døde i barselsseng, da 
hun som 18 årig i 1767 fødte 
Rybergs eneste barn, sønnen 
Johan Christian. Disse sym-
patiske træk ændrer ikke ved, 
at godsets økonomiske drift 
og handelsmoral kunne høre 
til i en verden, som måske var 
bestemt mere af ”økonomidi-
rektions – tankegang” end af 
chefens ellers tilsyneladende 
høje moralske standard. 

Grundloven ændrer  
magtforholdene

Skal man søge efter en for-
ståelse af ændringer i sam-
menhængen mellem magt 
og ret, er den franske revo-
lution i 1789 og ikke mindst 
de tanker som den franske 
filosof Montesquieu tidligere 
i århundredet havde offent-
liggjort, grundlaget for den 
danske Grundloven i 1849, 
der afskaffede princippet 
om ”magten er retten”, idet 
man i denne lov delte og ad-
skilte den lovgivende, den 
dømmende og den udøvende 
magt i samfundet. Kongen 
havde ikke længere magten 
og dermed retten. 
Dermed ændredes også 
magtforholdene for alle, 
selvom denne nye samfunds-
orden var længe om at slå 
igennem.

Kilder: 
N.J.Kjærbye: 
Jubilæumsskrift udgivet i an-
ledning af firmaet Plum A/S,  
Assens 100 års jubilæum.
Nævnte uddrag og beretning 
er baseret på få, udvalgte ko-
pier af side 13-17 i skriftet.

Allan C. Zinn: 
Kriminalitet på Helnæs 1720 
– 1830. Fynske Årbøger 2011 
(pp.109 – 121)
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke 
3. marts 11.00
10. marts 9.30
17. marts  ingen
24. marts 11.00
28. marts  9.30
29. marts 11.00
31. marts 9.30
01. april  10.00 
Fælles gudstjeneste for de 4 
sogne i Sønderby Kirke

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

Åbent hus i arkivet
Lørdag den 16. marts er der 
åbent hus i Helnæs Lokalar-
kiv fra kl. 10 til kl. 17.
Temaet i år er ”Lindhoved”. 
(se side 5)

Helnæs Forsamlingshus
Kalender 2013
17. april: Vestfyens Teater 
”Panik i Forsamlingshuset”
Alt udsolgt!
1. maj: Evt. ekstra forestil-
ling ”Panik i Forsamlingshu-
set” (afhænger af antal solgte 
billetter).
13. juli: Fugleskydning
14. september: Forsamlings-
huset holder fest.
12. november: Generalfor-
samling
14. december: Juletræ

Fællesspisning
Fællesspisning i Borgerhuset 
fredag den 8. marts kl. 18.00.
Man medbringer selv service 
og drikkevarer. Maden ko-
ster ikke meget.
Tilmelding senest den 1. 
marts til Anne på tlf. 64 77 
13 76
Alle er velkomne
f. Arrangørerne 
Venlig hilsen Anne 

Helnæs Vandværk
Der afholdes generalforsam-
ling tirsdag den 26. marts kl. 
19.30 i Borgerhuset.
Bestyrelsen

Kan HELNÆSPOSTEN 
fortsætte?
Mød op i Borgerhuset man-
dag den 25. marts kl. 19.30 
lok. 2. hvis du vil høre mere 
om det – også selvom du ikke 
er sikker på, at du vil være 
med i arbejdet. De, der hidtil 
har arbejdet med udgivelsen, 
vil kort fortælle om det. 
Alle er velkomne 
Med venlig hilsen 
Redaktionsudvalget for HP

Sy og strik 
Mandag den 18. marts. Hver 
gang i Borgerhuset lok. 2. kl. 
19-21. Alle er velkomne.
Spørgsmål: Pernille på 62 63 
29 93
Venlig hilsen 
Pernille Naundrup

Vinsmagning
Vinsmagning på Helnæs 
fredag den 22. marts 2013 i 
Borgerhuset kl. 19.00
Emnet denne gang er span-
ske vine. Husk 2 glas og til-
melding til Dan 6477 1501
eller mail: darajo@mail.dk 
gerne i god tid
Hilsen Jan og Dan

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs 
Onsdag den 20. marts klok-
ken 19.30 i Borgerhuset loka-
le 3. Tilmelding til Dan 6477 
1501 eller darajo@mail.dk 
eller Jørgen Hesselbjerg 6477 
1829
Og så et ølcitat til marts må-
ned: “En alkoholiker er en, 
du ikke kan lide, der drikker 
nøjagtig lige så meget som 
dig selv “
Dyland Thomas, walisisk 
poet, 1914-1953.

Generalforsamling  
Borgerhuset
Der afholdes generalforsam-
ling torsdag den 21. marts kl. 
19.30. Dagsorden ifølge ved-
tægterne. 
Forslag skal være formanden 
i hænde 8 dage før general-
forsamlingen.
Mvh bestyrelsen

Generalforsamling i 
Helnæs Kultur- og 
Musikforening
Mandag den 11. marts kl. 
19.00 i Borgerhuset på Hel-
næs kl. 19.00 Sang og mu-
sikalsk underholdning ved 
elever fra Assens Musikskole
Ca. kl. 19.30 indledes gene-
ralforsamlingen.
Foreningen er vært ved en 
forfriskning efter generalfor-
samlingen.
Bestyrelsen (se side 3)

Torsdagsklubben
Den sidste Torsdagsklub i 
denne sæson er den 7. marts. 
Der skal vi høre demenskon-
sulent Jinnie Hemmingsen, 
der vil fortælle om sit arbej-
de og om de mennesker, hun 
kommer i kontakt med.
Som sædvanlig er alle vel-
komne. (se side 3).
Anne Hansen

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

Helnæs Vandværk
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347 / 2081 0455

Menighedsrådet
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668

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 MARTS 2013 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

Jil Indramning
v/Jan Lind

Butik
Åbningstider:

 Torsdag - Fredag: Kl. 14-18
 Lørdage: Kl. 10-13

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale

Stenløsegyden 10, 
Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44
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KØb OG SALG

Ledig boks i 
Helnæs Frysehus
Vi har en ledig boks til leje. 
Du kan leje fra 1. januar 
2013. 
Både strømforbrug og afrim-
ning 2 gange årligt er inklu-
deret i lejen af boksen.
Marianne og Jørgen Therp. 
Tlf. 6477 1668 eller 2720 
1668

Min hund og jeg søger jagt 
på Helnæs
Venlig hilsen
Coco og Sonny
Tlf. 21 22 22 07

Sælges
Græsopsamler, Havetraktor, 
Husqvarna 3 år gammel, 
vogn til denne, 6700,00 kr.
Motorsav kørt ca. 2 timer, 
800,00 kr. 
Kaj Nielsen 
Tlf. 30 91 98 96

Petroleumskamin til salg
Mrk. ZIBRO SRE 70x – TC* 
Varmeovn med god effekt. 
Velegnet til rum fra 40 til 
120 m3. Elektrisk tænding. 
Str. 374x280x435 mm. Kun 
lidt brugt. Pris 500 kr. 
Henvendelse :
Ulla Dreisler, 
Ryet 22, 
Tlf. 64 77 12 72

Tagsten sælges – fejlkøb
330 stk. IBF Dobbelt-S Tag-
sten, Sorte. pris: 4 kr./stk. 
13 stk. IBF Dobbelt-S Dob-
beltvingede. Sorte. Pris: 15 
kr./stk.
25 stk IBF Dobbelt-S Pultsten, 
Sorte. Pris: 50 kr./stk.
Henvendelse: 
Else Bang, 
Bøgeskovsvej 6, 
Tlf. 64 77 13 09 eller 51 44 
33 51.

Fejlkøb Våddragt
Desværre har jeg købt en 
våddragt, størrelse XL, som 
aldrig er blevet brugt. Den 
sælges hermed for 300 kr. 
Henvendelse 
Poul Dreisler, 
Ryet 22, 
Tlf. 24 82 25 30

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

Frysehuset
På generalforsamlingen blev 
det besluttet, at de tomme 
bokse kan lejes ud en måned 
ad gangen, på forsøgsbasis 
foreløbig i et år. Henvendelse 
hos Annelise tlf. 64 77 15 95 
mobil 51 50 29 57 eller Kir-
sten tlf. 64 77 15 00 mobil 21 
64 92 10. 

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

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

Feriehus udlejes
Ældre bondehus, beliggende 
helt ugenert med udsigt over 
Maden, udlejes. 
Tlf. 21 43 11 90 

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

Udlejes: Ferie Apartment 
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæs Byvej 3, 
5631 Ebberup
Tlf. 64 77 18 59

Afgræsning tilbydes 
til får/heste mv, i skov og på 
mark. Bøgeskovsvej 16. 
Tlf. 30 48 86 12/ 40 50 97 00.

Frugtkasser sælges
Gamle og i rigtig god 
stand.20 kr. stk.
Tlf. 64 77 14 85
Helnæs Antik 

PERSONLIGE

Rubrikken PERSONLIGE 
er for alle, der ønsker at 
meddele en personlig begi-
venhed. Fødselsdag, bryl-
lup, jubilæum, taksigelser, 
nekrologer etc. Vi bringer 
kun, hvad der er aftalt med 
vedkommende. Vi kommer 
og tager et billede. Ring 24 
82 25 30.

Torsdag den 14. marts runder 
Marian Rune – kaldet Mun-
nie – Stævnevej 9, de 60 år.
Stort tillykke til Munnie!!

Al eventuel opmærksomhed 
den 22 marts frabedes ven-
ligst. 
Med venlig hilsen
Ellen Andersen
Lindhovedvej 6
Helnæs

Erik Andersen, Bøgeskovvej 
13, runder d. 28. marts de 70 
år. 
Stort tillykke til Erik
(se omtale side 11)

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk www.nanaagger.dk

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

Flemming Hansen
Malermester

vi et et dygtigt 
malerteam, der kan løse 

alle maleropgaver 
– store som små – 

ude og inde

Ring 64 74 16 41
www.malermester-flemming.dk

Hasselvænget 17 · Helnæs

Medlem af Danske Malermestre

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612
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225,- 95,-Påskefrokost
Lørdag 30.3
Kl. 12.00-14.00
Den gode klassiske Påskefrokost
med et »twist«

Kaffe- & kagebord
Søndag 24.3 og 14.4 
Kl. 14.30-16.00
Spis alt hvad du kan af de 
hjemmelavede kager

225,-Champagnebrunch
31.3 (udsolgt), 21.4 samt 26.5 
Kl. 11.30-13.30
Brunch med hjemmelavede specialiteter

169,-Søndagsklassiker
Søndag 17.3 og 31.3 
Kl. 17.00-19.00
En tidlig 2 retters middag efter
»mormors køkken«

Gl. Avernæs i januar - marts
Nordisk Tapas
Lørdag 26.1.-16.2.  -  kl. 18.30
Spændende små retter fra buffet, med en 
”nordisk twist”.

Søndags kaffe og kage 
27.1-10.2.  -  kl.14.30 -16
Skønne søndagskager. 
Mulighed for rundvisning kl. 14.

Søndags klassiker 
27.1-10.2.-24.2-3.3.-17.3.-31.3 
kl. 17 -19
To-retter fra ”mormors” køkken

Champagnebrunch
3.2.-3.3.-31.3.  -  kl. 11.30-13.30
Sen morgenmad eller tidlig frokost?

Fisk og skaldyrsaften
Fredag 8.2.  -  kl. 18.30
Fire retters menu med små og 
store overraskelser.

Kærligheden kalder
Torsdag 14.2.  -  kl. 18.30 
3 retters Valentines menu, 
velkomstdrink, kaffe

Winemakers Dinner
Torsdag 21.2.  -  kl. 18.00
Velkomstdrink, 5 retters menu, vinmenu, 
kaffe og sødt. Spændende vine fra Loire.

Bordbestilling T/63 73 73 73
For nærmere information –

SINATUR.DK/GLAVERNAES

Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

275,- 385,-

450,-

699,-

95,-

169,-

225,-

Bordbestilling tlf. 63 73 73 73
For næmere information: sinatur.dk/glavernaes

Sinatur Hotel Gl. Avernæs · Helnæsvej 9 · 5631 Ebberup

Gl. Avernæs i marts og april

Forsamlingshuset havde igen 
i år arrangeret fastelavnsfest 
for børn og barnlige sjæle.
Rigtig mange flotte, sjove og 
pudsige dyr og mennesker 
deltog i løjerne. Fantasien 
kendte ingen grænser. Der 
var hest, edderkop, mariehø-
ne, prinsesse, dykker, skor-
stensfejer, cowboy, fodbold-
logo, robot og forskellige 
idolkopier.
30 børn og lige så mange 
voksne hyggede sig med fa-
stelavnsboller, kaffe, soda-
vand og slik.

Kattekongen ved stor tønde: 
Emilie Storm – klædt ud som 
”Gustav”. Kattedronning ved 
stor tønde: Petra Foss Madsen 
– klædt ud som dykker.

Kattekongen ved lille tønde: 
William Foss Madsen – 
klædt ud som meget fin dame 
med høje sko. Kattedronning 
ved lille tønde: Christian 

Medici – klædt ud i en flot 
selvlavet robot.
Der var præmie til bedst ud-
klædte dreng og pige.
Under 7 år vandt Jonas Kri-
stian Pedersen (politibetjent) 
og Emme Marie Strobel 
(prinsesse).
Over 7 år vandt Mark Foss 
Madsen (James Bond) og 
Ida Marie Hansen (Edder-
kop).
Eftermiddagen sluttede med 
bidetilbolle, ballondans og 
almindelig leg og løb. Det 
var en rigtig festlig sammen-
komst for børn og voksne.
 ah

Kattekonger og -dronninger. Foto: ah

Fastelavn

Kø ved den lille tønde. Foto: ah Kø ved den store tønde. Foto: ah


