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Foråret kommer til Helnæs.
Bugten med voldsom isgang
– Se side 6

Hammerslag - Østholdet
DR1 på Strandbakken
– Se side 10

Socialrealisme
på landet!
Dilettanten i Helnæs Forsamlingshus har ganske
afgjort haft et forlæg fra den
virkelige verden. Underkuet
søster, bor hos bror og svigerinde, forårsaget af ”at hun
var kommet galt af sted” i sin
ungdom. Retfærdigheden sker
fyldest. ”En datter dukker op”
hedder stykket.

Anmeldelse
af Poul Dreisler

Det blev en god oplevelse af

meget sikre spillere, der havde styr på de karakterer, de
skulle fremstille. Sceneflowet
var teknisk ok og summen af
den erfaring, hele holdet efterhånden har erhvervet sig,
gjorde det til et både morsomt og godt spillet stykke.
Dilettanten havde i år samlet
ca. 40 til eftermiddagsforestillingen og ca. 65 tilskuere
til aftenforestillingen. Det
nye samlede koncept omfatter desuden en kroplatte og

Hele dilettantholdet
foto: Dan R-J

musik til den efterfølgende
dans.
Mindeord

Efter velkomsten til publikum udtalte en af aftenens
hovedkræfter, Ejgil Kristensen, mindeord over Gerner
Bauer, som døde tre dage før,
den 10. marts. Gerner skulle
have spillet den rolle, som
Ejgil overtog efter Gerner
blev klar over, at hans sygdom ville forhindre ham i at

kunne gennemføre et prøveforløb. Ejgil betegnede bl.a.
Gerner som en stor personlighed, der ved sin væremåde
”sleb kanter af herude”. Han
mødte altid folk med et smil
og en munter bemærkning.
Det ville være i Gerners ånd,
at ”the show must go on”. Ejgil bad publikum om at ære
Gerners minde ved at rejse
sig. Herefter kunne tæppet
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Gerner Bauer
Foto: Privat

Et gammelt ord siger, ”En vens død er at miste en del af sig
selv.” Vi er mange, der har mistet noget af os selv ved Gerners død. Han var et menneske, som levede og åndede ved
sine positive kontakter med andre mennesker. Hans cykelture
gennem byen spredte lys og glæde hos dem, han mødte. Han
havde et stort behov for at være i kontakt med andre på en
festlig og livgivende facon. Han havde en evne til at skabe
kontakt, uden det blev opfattet som anmassende eller påtrængende. Han skabte den andens interesse i at blive en del af
en dialog med ham. Når vi spurgte: ”hvem var det, du talte
med?” svarede han ofte: ”Jeg kendte ham ikke”.
Gerner døde ganske uventet, onsdag den 10. marts på Svendborg Sygehus efter et sygdomsforløb, som vi, der fulgte det
tæt, ville tro, var med udsigt til helbredelse. Men det viste sig
at være alvorligere end som så. Når vi besøgte ham, ville han
ikke være syg, beklage sig eller jamre. Han ville være den
muntre, den imødekommende, den deltagende – og når vi så
var gået, var der ikke mange kræfter tilbage.
Forfatteren, Frederik Dessau har skrevet om venskab, hvor
han siger, at en ven ”er et menneske, der holder af en, sådan
som man er, og helst vil have, man har det godt”. Han siger
videre om venskabet: ”at det er en stiltiende overenskomst
mellem to mennesker, der gerne vil glæde hinanden og som
kan være åbne overfor hinanden.” Gerner var en sådan ven.
Selvom et venskab ikke behøver at begrundes i løsningen
af praktiske formål, så var det nok alligevel det, der skabte
det. Vi var meget optaget af at lave vores avis på Helnæs, vi
kastede os ind i opgaver i kultur- og musikforeningen, den
årlige tarteletfest og var aktive i energi- og miljøforeningen.
Gerner overkom også at spille dilettant og udfylde en plads i
menighedsrådet, som kirkeværge. Vi var ikke enige i alt, og
vi havde vidt forskellig lyst til at markere vore holdninger.
Gerners evne til at omgås alle, skyldtes også, at han beherskede diplomatiets professionelle balancegang.
Vi er mange, der har mistet en ven, et menneske, som vi troede, vi skulle have meget længere blandt os. Sådan skulle det
ikke være. Vi skal leve videre med minderne og tænke på,
hvor meget glæde Gerner skabte hos os i de knap to år, vi fik
lov til at have ham som rigtig Helnæsboer. Vore tanker går til
hans familie og børn og ikke mindst til Pie, som nu skal leve
videre alene. Gerner spreder ikke længere lys og glæde, en
sky er gået for.
pd

Ang. afstemningen om
Nationalparken
I Helnæsposten er der blevet
stillet spørgsmål til afstemningen angående Nationalpark Sydfyn. Der bliver i
lederen i martsudgaven sagt,
at vi laver afstemningen alt
for tidligt, inden folk har fået
mulighed for at sætte sig ind
i, hvad Nationalpark Sydfyn
går ud på. Derfor dette indlæg.
At jeg går ind for en tidlig afstemning skyldes et indlæg af
skovrider Frands Fraas Nielsen i Skovdyrkerforeningens
blad, som jeg her bringer et
uddrag af, markeringen er
min.
(citat): ”Jeg har haft lejlighed
til at deltage i en studietur til
Mols Bjerge, der for nylig er
blevet indviet som den 2. Nationalpark i Danmark. Studieturen havde som mål at
blive klogere på, hvordan beslutningen om der skal være
en Nationalpark og i givet
fald, hvordan det bliver bestemt, hvorledes den skal se
ud (udstrækning og indhold)
Mit indtryk fra studieturen er,

Projektet omdanner landbrugsarealer og opdelte naturarealer til et sammenhængende naturområde med en
mosaik af sjældne lysåbne
naturtyper, hvor der etableres et stort græsningsområde, vandstanden hæves,
vandhuller graves og oprenses. Projektet gennemføres

at det er vigtigt at gøre sin
indflydelse gældende tidligt
i processen – når først der
ligger et forslag til offentlig
høring er der kun mulighed
for at flytte ”kommaer”.
Denne erkendelse er kommet bag på nogle lodsejere i
området og vi kunne spore
nogen frustration over netop
det, at ”toget var kørt”, inden
lodsejerne opdagede, at de
skulle være med i debatten.”
Det har været åbent for alle
at deltage i møderne i Svendborg, hvor man har kunnet
sætte sig ind i problematikken, eller man har kunnet
følge med på www.nationalparksydfyn.dk, Desuden
fulgte et meget udførligt resumé med afstemningspapirerne, hvor man relativt hurtigt kunne orientere sig.
I dag har vi så fået afstemningsresultatet, hvor 150
beboere stemmer nej til Nationalparken, det må siges
at være et resultat, man ikke
kan underkende.

I marts besøgte
jeg med
konfirmanderne,
Jelling, hvor vi
bl.a. så Jellingstenene

Et af Jellingestenens motiver
er en Kristusfigur, i kamp
med onde magter som vil
ødelægge livet. Jellingestenen kaldes for Danmarks
dåbsattest, fordi den fortæller om, hvordan Kong Harald
Blåtand for mere end tusind
år siden gik over til kristendommen ved at lade sig døbe,
og samlede danerne under én
konge. Det er også her ordet
”Danmark” første gang optræder.

Sagen afspejler en galoperende og ømskindet individualisme, der kræver ret til selv
at kunne bestemme alting i
sine omgivelser ned til mindste detalje, og straks bliver
krænket og går til domstolene, hvis det ikke kan lade
sig gøre.

Indsendt af:
Inge Johanne Ellebæk
Bøgeskovsvej 14, Helnæs

i samarbejde med private
lodsejere og omfatter samlet
ca. 210 ha. Det vil ud over
naturtyperne gavne orkideen
mygblomst og paddearterne
strandtudse og stor vandsalamander.

HP vil senere orientere
om dette projekts
gennemførelse

Men nu har en sjællandsk
direktør klaget til justitsministeriet fordi Jellingsstenen
og dermed Kristus er afbilledet i vores pas. Det krænker
direktøren, som ikke er kristen. Og han er parat til at gå
helt til menneskerettighedsdomstolen for at blive fri for
billedet af Kristus i passet.
Et billede som han åbenbart
mener, kan betragtes som en
menneskerettighedskrænkelse på linje med tortur og
folkemord.

Sammen med Jellingehøjene
er Jellingestenen med på
Unescos liste over bevaringsværdig kulturarv i verden.
Jelling monumenterne er
enestående, fordi de fortæller
om Danmark som et kristent
kongerige, der blev grundlagt for over tusind år siden
og som eksisterer endnu. Det
kunne vi vel godt være lidt
stolte af, at være en del af.

Hvad er der efterhånden tilbage som vi kan være fælles om, spørger man også
sig selv. Det næste bliver vel
en klage over korset i Dannebrog. Vi må nok hellere
skynde os at gøre det valgfrit
for ikke at støde nogen.
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Økonomien i
Borgerhuset er ramt

Fortsat fra forsiden

trækkes fra og spillet begynde.
Handlingen

I programmet er handlingen
beskrevet således, at en underkuet gårdejer (Pæsen) forsøger at holde hånden over sin
søster (Lisbeth), som har arbejdet på gården i en menneskealder uden at få andet end
kost og logi og lommepenge.
Konen på gården (Anmaj) er
ikke særlig venlig stemt. Hun
nærer skumle planer for svigerindens fremtid. Stykket
foregår i 1970´erne. Her er
lagt op til en besk komedie
som kendes fra mange film
i den periode. Ejgils meget
lidt venlige hustru spilles af
Pernille Naundrup og den
kuede søster, får kød og blod
af Kirsten Nielsen. Vigtige
roller er Janus som Lisbeths
gode (besøgs)ven, Jochum,
og endelig medvirker det
unge par, Karina Bang og
Eske Hemmingsen, som ægteparret Smidt, henholdsvis
plejehjemsforstander og advokat.
Plottet

Det konkrete plot har et testamente som fokus. Pæsens
far har i sin tid udarbejdet et
testamente, der bestemmer,
at gården skal tilfalde den af
de to søskende, Pæsen eller
Lisbeth, der først får børn.
Og Pæsens har ikke børn.
Desuden bestemmes det, at
Lisbeth skal have varigt ophold på gården, så længe hun
selv vil. Nu har Pæsens meget dominerende hustru fået
den idé, at Lisbeths værelse
skal indgå i en ombygning
af stuehuset, der vil indfri
hendes ambitioner som gårdmandskone. Lisbeth skal på
plejehjem uanset hvad testamentet siger. Lisbeth kender
ikke til noget testamente.
Den underkuede mand er
ikke meget for at snyde sin
søster, men han er bange for
konen, så han spiller med.
Efter Lisbeth har fået læst
teksten af svigerinden bliver
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Dystre udsigter for Borgerhusets økonomi. Mister tilskud
i mærkbart omfang, hvis det
står til kommunen.

Generalforsamling
af Poul Dreisler

Finalen		

hun meget ulykkelig. Hendes ven Jochum, som Anmaj ikke gerne ser i huset,
kommer på besøg. Han er
en munter fyr, der altid har
en sjat brændevin i lommen,
som han og Lisbeth nyder
sammen. Da de hører, fruen
er på vej, kaster Jochum
sig ind under sengen for at
gemme sig og da hun atter er
gået, kommer han frem med
testamentet i hånden. Det er
glemt, da Pæsens studerede
det tidligere i stykket. De to
venner læser det og under
deres samtale forstår man, at
der har været mere end blot
venskab mellem dem i deres
helt unge dage. Ungdom, høstak, pigen sendes hjemmefra, fyren sejler på langfart.
Stikordene er rigelige for at
publikum er med - i forventning om det, som kommer.
Disse minder, sammen med
deres viden om testamentets
indhold, bringer hormonerne
til live og de vælter om i sengen og så er der pause.
Anden akt

Efter publikum har haft tid
til en øl og snak, går tæppet
til anden akt. Jochum og Lisbeth ligger stadig i sengen,
nu i tryg søvn. Pæsen lister
ind og søger efter testamentet, da det er gået op for ægteparret, at det skal findes,
for ikke at være en hindring
for fruens planer. Pæsen beordres til at brænde det og

foto: Dan R-J

alt er nu ok. For nu ikke at
skulle genfortælle hele handlingen, kan nævnes, at det
”brændte testamente” kun er
konvolutten det lå i. Jochum
har dokumentet, plejehjemsforstanderinden, der kommer for at visitere Lisbeth
til plejehjemmet viser sig at
være resultatet af hendes og
Jochums møde i høstakken,
født i dølgsmål som ”uægte
barn” og bortadopteret. Hendes mand venter tilfældigvis
udenfor, kommer ind, han er
på passende vis advokat og
får styr på de spegede tråde.
Beregner et tilgodehavende
til Lisbeth på i alt 1.410.000
kr. i skyldig løn incl. feriepenge plus, at hun nu også
arver gården. Jochum finder
tidspunktet passende til at fri
til Lisbeth og hun siger ja.
Hvad der sker sidenhen, må
vi selv tænke os til på vejen
hjem. I hvert fald happy ending, så langt.
Spillet om store spørgsmål

Egentlig er det store spørgsmål, der her er på spil. Det
er dog ikke stykkets hensigt.
Det skal more og fornøje og
helst ende således, at retfærdigheden vinder.
Morer og fornøjer, gør det.
Som allerede nævnt, er karaktererne skarpt skåret op
på alle pladser. Næsten for
meget i Ejgils Pæsen, der er
endog meget krybende, med
en underkuethed som en Jep-

pe på Bjerget, der dog aldrig
er set fremstillet i blomstret
forklæde med skrællekniv,
i selskab med en (Per)Nille,
der i dette stykke svinger
krabasken over den arme
mand med en stålsat stilsikkerhed, der kunne knække
enhver. Heltinden og helten i
stykket er dog Lisbeth og Jochum, spillet af Kirsten Nielsen og Janus Storm, der med
høj grad af frigjort naturlighed flytter sig fra undertrykt
til vinder over en kynisme,
der ofte er set udspillet om de
værdier, der var i landbruget
i hine tider. Endelig det unge
par. Et udtryk for en generation, der med indsigt og viden
er i stand til at rede trådene
ud og skære igennem kævlet
med løsninger, der afslutter
intrigen. Fornemt spillet i
den største rolle af den fikse
og myndige Karina Bang og
Eske Hemmingsen. Alt i alt
fornemme præstationer, der
også ville kunne præstere
kvalitet i stykker med større
dramatisk dybde.
Faktaboks
De, uden hvilke, det ikke
kunne lade sig gøre:
Instruktør og sminkør:
Jinnie Hemmingsen,
Scenemester. Karl Aage
Larsen, Sufflør: Anne K.
Hansen, Altmuligkvinde:
Annelise Larsen

På generalforsamlingen i
Borgerhuset, nævnte formanden Birgitte Elovara, at
bestyrelsen havde fået brev
fra Assens Kommunes kulturforvaltning om, at det årlige tilskud ville blive nedsat fra normalt 52.000 kr. til
5.000 kr. En ændring der er
til at tage at føle på. Borgerhuset er bl.a. et samlingssted
for foreningsarbejdet på Helnæs, når det drejer sig om
arrangementer med færre
end 25 -30 mennesker. Ved
mere end 30 personer er forsamlingshuset til rådighed.
Det egner sig derimod ikke
til de mindre grupperinger
som det er indrettet nu.
Kontakten til kommunen

En livlig korrespondance
mellem Borgerhusets be
styrelse og kommunens
kulturforvaltning er endt i,
at hele kulturudvalget har
valgt at holde et møde med
bestyrelsen i Borgerhuset
den 6. april for ved selvsyn
at vurdere situationen og
med et udtrykt ønske om at
få en kop kaffe og et stykke
kringle til. Vedrørende økonomien fremgik det, at Borgerhusets bestyrelse havde
gennemført en omfattende
renovering af gymnastiksalen til 105.000 kr. Det var finansieret af husets opsparede midler plus et tilskud på
31. 000 kr. fra kommunen.
Debatten på
generalforsamlingen

Det blev klart tilkendegivet
på generalforsamlingen, at
det er ganske utilfredsstil-

lende med det nye tilbud.
Borgerhuset er et meget
komplekst tilfælde, der ikke
blot kan karakteriseres som
et alm. være- og samlingssted. Det er vigtigt at tage
udgangspunkt i dets historie, som hænger sammen
med nedlæggelse af skolen
og salget af bygningerne til
Højskolen. Desuden er det
en bygning, som er hjemsted
for lokalarkiv, sportshal og
klublokale, omklædningsog baderum for idrætsforeningen, hvilket er en
væsentlig funktion. Det er
meget brugt til foreningsarbejde, det erstatter en sognegård for menighedsrådet,
det drives i samdrift med
Højskolens aktiviteter, som
til gengæld er åbne for lokale aktører til f.eks. dans
og gymnastik. Det er lokale for offentlige handlinger vedr. valg og offentlige
møder og så er det stedet for
alle de mange formelle foreningsaktiviteter, desuden
som værested for hobby-,
studiekredsarbejde og klubvirksomhed af uformel karakter. Det er alt dette, som
bliver bestyrelsens arbejde
at få viderekommunikeret
til kulturudvalgets medlemmer. Vanskeligheden ligger
i, at det er folk fra den nye
storkommune, som blot ser
dette sted som et af mange
ordinære forsamlingshuse,
der over en bank får 5.000
kr. / år. Så simpelt er dette
ikke. Og så vil mødedeltagerne den 6. april også blive
opmærksomme på, at der
absolut ikke er tale om et
luksushus, hverken når det
gælder køkken, lokaler eller
toiletforhold.
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Begravelsesforretning
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Isgang på Helnæs 2010		

Bugtens liv
af Ib Ivar Dahl

Søndag den 14. marts gik
isen på fjorden i drift.
Klokken var lidt over tre, og
vi sad ved stuevinduet med
en kop te, da en snebyge med
hårde vindstød trak hen over
isdækket fra nord. Der var en

foto: iid

Viggo og isen		

foto: iid

stor våge med en stribe åbent
vand i bådeløbet mellem Illumø og Helnæs. Under snebygen kom en svær isflage
sejlende i vågen for vinden.
På den sad en gruppe edderfugle, et par strandskader og
en flok hættemåger og lignede passagerer langs rælingen
af et hvidt krydstogtskib.
Kort efter lød en knitrende
og skingert knasende lyd.
Hele fjordens isdække havde
sat sig i bevægelse og drev

mod syd. Man måtte naturligvis en tur til stranden for
at se det sælsomme syn. Snebygen trak sydover og solen
brød frem. Henne ved høfden
foran Helnæs Hus drev isen
mod stenene og skruede sig
meterhøjt i vejret bag Viggo,
så han synede som en arktisk
polarfarer.
Ovre på Illumø, løb fjordisen
mod stranden, men fortsatte
højt op i græsset, som ville
den gå tværs over øen.

Fuglene på det hvide skib
sejlede roligt sydpå ud gennem bådeløbet for at rejse
foråret i møde.
Det var godt, vi kastede den
varme sten i vandet i februar
på dagen for Sankt Peters
stol. Det virkede.
Mandag morgen havde vi
åbent vand, men isen lå og
pakkede til langs kysten ved
Damsbo og Faldsled. Falboerne har nok glemt at kaste
en varm sten i vandet.

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

HÅNDKØBSUDSALG
Fra Assens Apotek
Varetur til Helnæs
HVER FREDAG

DANSKE SPIL
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Om ældre Fiskemetoder
i Helnæs-bugt

Isgang

Om virkningen af de varme
sten i vandet på dagen for
Sankt Peters stol

APRIL 2010		

EBBERUPVEJ 75

TLF. 64 74 11 82

Til årets sildesæson og til den
fjerde artikel i Helnæspostens
serie om Helnæsbugten, har
vi fundet denne fantastiske
beretning frem, der er skrevet
af Kaptajn N. Larsen. Den
handler om, hvordan man i
gamle dage fangede sild og
skrubber i Helnæsbugten.

Introduktion
Ved Jakob Haahr

Det er sildesæson, silden
trækker ind i Helnæsbugten,
og allerede nu har Viggo,
Torsten, Max og de andre sildefiskere været af sted for at
fange sild derude i bugten.
Sidste år skrev vi historien
om Max og Morten, der var
kommet hjem med et hav af
sild efter sildefiskeri, og vi
skrev om hvordan Max med
Hansines støtte røg dem.
Beretningen, der tidligere er
trykt i Fynsk Hjemstavn, 4.
aargang. 10. hæfte i oktober
1931 er på mange måder interessant. Den er interessant
fordi den fortæller om, hvordan man med håndline huggede ”Skrutter” (skrubber)
og ”Siel” (sild) fra båd i Helnæsbugten i gamle dage. Beretningen giver os indsigt i en
uhyre nuanceret viden og et
kompleks sprogunivers knyttet til det at fiske. Eksempelvis skal der til fangst af Siel
(sild) med haandline og krog
anvendes en tjavs, hvorpå
krogene skal sidde. Denne
tjavs, der er af hestehalehår,
skal der et særligt håndelag
til for at kunne fremstille,
ligesom det ikke bare er almindelige hestehalehår der
skal anvendes. Der skal bruges hvide hestehalehår fra en
hingst. Men det er ikke kun
et nuanceret vidensunivers vi
får indsigt i, det er også en
tradition og en historie, der
på dette tidspunkt er en vide-

reføring af flere hundrede års
erfaringer.
Beretningen fortæller også
indirekte om Helnæsboernes
forhold til naturen, og vi får
indsigt i fritidssysler og drengeliv på Helnæs omkring år
1900. Det at tage ud i en båd
og hugge efter skrutter (fiske
efter skrubbe) var en rigtig
søndagsaktivitet
dengang.
Kaptajn N Larsen fortæller, at
næsten alle sognets beboer, og
det lige fra præsten og skolelæren og ned til de små purke
tog ud i små både og huggede
skrutter. Det udgjorde dengang både et supplement til
husholdningen, men var også
en sport. Man kappedes om
at fange fisk, og snapsen gik
rundt mellem de voksne, og
Kaptajn N. Larsen fortæller
videre, at det dengang ikke
var ualmindeligt at fange op
i mod 100 fladfisk på nogle
eftermiddagstimer.

Der hugges Skrutter		

styr på rensningsanlæg og
overfiskeri og fiskebestanden for alvor er kommet op
igen, så er aktiviteten igen
så udbredt, at bugten er
fyldt med Helnæsfolk, og
i bådene snakker man måske om den gang man i 2010
bowlede i Assens i stedet for
at fiske i bugten.
God læselyst

Om forfatteren Kaptajn N.
Larsen ved vi, at han hedder
Niels og er søn af kromand
Lars Larsen og Ane Pedersen, Helnæs Kro. Født ca.
1880. Blev sømand og senere
bl.a. kaptajn i Fyr- og Vagervæsenets skibe. Han var
forfatter til de gavebreve, der
er nedlagt i kirkeskibet i Helnæs Kirke i 1929 og var en af
de 8 givere. (Se HelnæsPosten 2009 nr. 2).
Hvis der blandt postens fingersnilde læsere, som både
har lyst til at fremstille og
afprøve disse redskaber
som Niels Larsen her beretter om, så følger Helnæsposten gerne med i et sådant
projekt. Og hvem ved, måske bliver det at hugge siel
eller skrutter igen en ny
dille på Helnæs, således at
om 10 år, når vi har fået

ÆLDRE FISKEMETODER I
HELNÆS-BUGT

Af Kaptajn N. Larsen
I Anledning af Hr. Førstelærer Johs. Andersens Artikel om ”Aalefisker i Odense
Fjord i svundne Tider”
(FHJ., Apr. 1931) fristes jeg
til at fortælle om lignende
og andre Fiskemetoder fra et
Sted på Fyn, der ligger diametralt modsat Odense Fjorden, nemlig Helnæs-Bugt.
Denne Bugt skærer sig ind
i Fyns S. W. Kyst omtrent
midt imellem Assens og Faaborg og begrænses mod W.
af Halvøen Helnæs, mod N.
og Ø. af Fyns Land og Horne
Næs. – Bugten deles i to Dele
ved et stort Flak, hvorpaa
Øerne: Ilumø, Horsehovedø
og Vigø ligger, og kaldes N.
for Flakket for Nørre-Fjord,

eller af Beboerne paa Helnæs
for Lillestrand (Lillestraa),
og S. for Flakket for SønderFjord.
For Aalefiskeriets Vedkommende brugtes i tidligere Tider: Aaleruser (Aalegaarde),
Stagning og Blusning samt
Aaledrivning med Vaad fra
Baad. Disse Metoder anvendes tildels endnu den Dag i
Dag. Derimod har Glipning
efter Aal, saavidt mig bekendt, aldrig været anvendt i
Helnæs-Bugten.
Men der er særlig 2 Fiskemetoder, der har været meget
anvendt her, og da disse nu
næsten ikke bruges mere, vil
jeg gerne herigennem søge at
give en nærmere Beskrivelse
af dem, for at de ikke helt
skal gaa i Glemmebogen.
Disse 2 Fiskemetoder er:
1) Fangst af Skrubber og
Fladfisk med Haandline og
Krog. (Hugge Skrutter).
2) Fangst af Sild med Haandline og Krog. (Hugge Siel).
Fangst af Skrubber og Fladfisk med Haandline og Krog.
(Hugge Skrutter)

Til den førstnævnte Metode anvendes en Line eller
Læs mere på side 8

t
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Der er bid		

Fortsat fra side 7

Snøre, som den kaldes paa
Egnen, af Hamp, Tvist eller,
hvad der var meget almindeligt i tidligere Tider, af snoede Hestehalehaar. I Snøren
var fastgjort et Blysynk af
Form som et A og med en
Længde af ca. 15 cm. Snøren
fastgjordes i toppen af Synket og Tjavsene i hvert af benene. Tjavsene var ca. 25 cm
lange, lidt tyndere end selve
Snøren og med en almindelig Fiskekrog i hver. Som
Agn anvendtes Sandorme,
der gravedes op på Revlerne
under Land. Der fiskedes
fra Baad, dog kunde der om
Vinteren, når Isen dækkede
Fjorden, fiskes gennem Huller i Isen. Fiskepladsen var
næsten altid Nørre-Fjorden,
og fra Helnæskysten skulde
man ud forbi landgrunden,
hvis Bundart er sand og
Tang. Herefter blev Bundarten til Mudder og Slik, og
dette var netop Stedet, hvor
Fladfisken yndede at holde
til. Pladsen var let at finde,
da den var bestemt ved gode
Landmærker. Ankommen til
Stedet med Baad ankredes
op for et anker eller Sten,
og Fiskeriet begyndte. Sandorme sattes som Agn paa
Krogene, og naar Snøren var
firet ud, skulde den afpasses eller indstilles saaledes,
at Krogene med Agnen var
ca. 3 cm. fra Havbunden.

Denne Indstilling af Fiskesnøren var en af de vigtigste
Betingelser for at Fiskeriet
kunde give et godt resultat.
Hvis hver af Fiskerne kun
havde en Snøre i Brug, holdtes denne simpelthen i Haanden, men som Regel var
der flere Snører i Brug samtidig, og der anvendtes da en
saakaldt ”Vippe”. Dette var
en Træspaan skaaret ud ad af
Ask eller af en anden bøjelig
og sejg Træsort. Snøren blev
saa efter Indstilling til Dybden fastgjort til Vippen, og
denne igen stillet i Baadens
Lønning. Saasnart Fisken nu
snappede efter Agnen, sattes
Vippen i en nikkende Bevægelse, og paa denne Maade
averteredes ”Bid”.
At fange Fladfisk paa krog
med Agn har været kendt og
brugt mange Steder rundt
om ved Danmarks Kyster,
dog mest med Langline; men
paa denne ovenfor beskrevne
Maade har det, saavidt mig
bekendt, næppe nogen Steder været drevet saa rationelt
som her på Helnæs-Bugten i
tidligere Tider. Især brugtes
det meget af Beboerne paa
Helnæs, helt op til for en
10-15 Aar tilbage, ja bruges
endog af og til endnu. Den
gang blev der ”hugget Skrutter” af næsten alle Sognets
Beboere, og det lige fra
Præst, Skolelærer og ned til
smaa Purke, de sidstnævnte

var ikke de mindst ivrige. –
Fiskeriet blev drevet, dels for
at faa et kærkomment Supplement til og Afveksling i
den daglige Spiseseddel, og
dels som en Sport. – Naar nu
flere Baade var samlet paa
Fiskepladsen, da opstod altid
en Kappestrid om, hvem der
kunde fange flest, og hvor
kunde vi Drenge blive kry
og stolte, naar det lykkedes
en af os at blive Dagens Sejrherre. – Det var ogsaa tidligere Skik og Brug, at den,
der fangede den første Fisk,
skulde have en Snaps af
sine Fiskemakkere, og Flasken gik da rundt fra Mund
til Mund, dog kun mellem
voksne. – Ved Foraarstid og
Forsommeren fangedes mest
Issinger (plæier), senere
hen på Sommeren, omkring
Høsttid, kom det store Træk
af Skrubber (Skrutter), og da
var det ikke ualmindeligt, at
enkelte Fiskere kunde fange
indtil 100 Stk. Fladfisk paa
nogle Eftermiddagstimer.
Fangst af Sild med Haandline
og Krog. (Hugge Siel)

Den anden Fiskemetode,
”Fangst af Sild med Haandline og Krog” (Hugge Siel),
bruges vist slet ikke mere,
men var meget almindelig
anvendt indtil for en 30 Aar
siden af Beboerne ved Helnæs-Bugten og fra Dyreborg
ved Faaborg. Snøren, der
anvendtes, var ligesom den

førnævnte til Fladfiskeriet
af Hamp, Tvist eller snoet
af Hestehalehaar. Enden af
Snøren blev fastgjort til et
Synk af Bly, ca. 10 cm lang
og af en Lillefingers Tykkelse. I den anden ende af
Synket fastgjordes Tjavsen,
der var ca. 60 cm lang og
snoet af 6 stk. hvide Hestehalehaar.
– Fremstilling
af disse Tjavse var et vanskeligt Arbejde og krævede
megen Omhu og Paapasselighed under Udførelsen.
Hvis Snoningen blev for
haard knækkede Tjavsen, og
var den for blød, blev Tjavsen langstrakt i Snoningen
og havde da Tilbøjelighed
til at blive uklar, naar den
kom i Vandet. Det var derfor
kun faa, der havde det rette
Haandelag for at sno disse
Tjavse. Erhvervelsen af de
hvide Hestehalehaar kostede
ogsaa en Del Bryderier. Der
på Egnen fandtes nemlig kun
ganske faa Heste med hvide
Halehaar, og da det tilmed
skulde være Halehaar fra en
Hingst, Hoppernes Halehaar
var møre og gullige, gjorde
dette Problemet endnu vanskeligere. Efter at Tjavsen så
var snoet, udhamredes 3 à 4
stk. Blyghagl, til de var ganske flade, og rulledes derefter omkring Tjavsen med
passende Mellemrum. Disse
Smaa Blyvægte skulde tjene
til at holde Tjavsen lodret
under Snørens op- og nedadgaaende Bevægelse i Vandet. Yderligere anbragtes en
Tjavs til paa Snøren, ca 2 m.
over Synket. Denne Tjavs
holdtes ud, klar af Snøren,
ved Hjælp af ca. 10 cm lang,
tynd træpind, fastgjort i Snøren og vinkelret paa denne.
Til Kroge anvendtes Messingkroge, og disse skulde
under hele Fiskeriet holdes
Skinnende blanke. Agn anvendtes ikke.
Ankommen til Fiskepladsen, der som regel var i
Sønder-Fjorden, ankredes
op med Baadene , og snøren
firedes ud. Dennes Indstilling skulde nu afpasses saa-

APRIL 2010		
Mund er meget skør, hændte
det hyppigt, at Krogen slap
ud, og Fisken forsvandt.
Særlig paa det sidste Stykke
fra Vandoverfladen til Lønningen krævedes stor Forsigtighed og et særligt Tag,
for at Silden ikke skulde
slippe af Krogen og smutte
væk. – Dette Fiskeri fandt
næsten altid sted omkring
Høsttid, naar Silden kom
ned i Bælterne, og den bedste tid på Dagen for Fiskeriet
var sædvanligvis en Time
før Solnedgang om Aftenen
og en Time efter Solopgang
om Morgenen. (For da bier
Sielen bedst, sa de gamle).
– Sommetider kunde en hel
Flotille af Baade med 2 til
4 Fiskere i hver, ligge opankret tæt side om side på
Fiskpladsen (Sieledivet). Og
hændte det saa, at der var
rigelig med Sild og gav god
Fangst, ja, da kan det nok
være, at Snakken og Lystigheden tog til, og Vittigheder
fløj fra Baad til Baad under
Latter og Skæmt.

HELNÆSPOSTEN

Kokken på Gl. Brydegaard

byder på
månedens menu

Sønderby
Smede- og VVS

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475
Søndag åbent
12.00-20.00

v/Karsten Andersen

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

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

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

Som allerede nævnt er disse
Fiskemetoder desværre næsten helt gaaet af Brug nu.
Vel nærmest fordi der, især
– ud i det blå, ind i det grønne
for den førstnævnte Metodes Vedkommende, i de
senere Aar er opfisket saa
store Mængder af Fladfisk
- ud
det blå, ind
i det grønne
med
de inuværende
moderne
Fiskeredskaber, at Bestanden, som Følge heraf er indskrænket meget betydeligt.
Åbningstider indtil 2/7-2010
Og for dem, der driver FiDagligvarer,
brød søde
og lidttand:
til den søde tand:
Dagligvarer, friskbagt brød og friskbagt
lidt til den
skeri som Erhverv, er disse
Hverdage:
Weekend samt helligdage:
Maader at fiske paa vel nok
Hverdage:
Weekend
samt
helligdage:
for primitive til at kunne
Morgen 8:00 til 10:00
8:00 til 12:00
lønne sig. Men for den, der
Middag 12:00 til 13:00 og			
som Dreng har haft ForAften
17:00 til 19:00 14:30 til 19:00
Morgen
8:00
8:00 til 12:00
nøjelsen
at være med
til til
at 10:00
”hugge
Skrutter12:00
og Siel”, til
vil 13:00Bestil morgenbrødet
Middag
og dagen før,
Mindet herom blive bevaret
Aften
til 19:00
14:30vitilfor,
19:00
så sørger
som
nogle af de 17:00
morsomste
og glædeligste Stunder fra
at det er klar til dig,
Bestil morgenbrødet dagen før, så sørger vi for,
Drengetiden.
når
kommer!
at det er klar til dig, når
du du
kommer!

Helnæs Camping

Helnæs Camping

Åbningstider indtil 2/7-2010

Fig. 1 Skruttesnøre
Fig. 2 Sielesnøre

ledes, at synket var 3 á 4 m
fra Havbunden, og Snøren
blev derefter fastgjort i Baaden. Det var almindeligt, at
hver Fisker havde to Snører at passe, en i hver Side
af Baaden, og disse blev nu
med smaa korte Tag bevæget op og ned. Silden løb
da efter de skinnende messingkroge og blev paa denne
Maade fanget. – Da Sildens

Helnæs C a m p ing | Strandbakken
21 Helnæs
, 5631
Ebberup
Helnæs
Camping
| Strandbakken
21
Helnæs,
5631 Ebberup
Tlf. 64 77 13 39 | E-mail : info@helnaes
-camping.dk
Tlf.ln64
77 a13
39 | E-mail: info@helnaes-camping.dk
a es-c
m ping.dk
w w w.he

www.helnaes-camping.dk
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Kerteminde
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En beretning fra en af
mange fra Helnæs, som er
2. generationskøbenhavnere
(Frederiksberg) og som aldrig
kan glemme sin oprindelse
og sine minder fra mange ferieophold på faderens fødeø.
Nu pensionist med lyst til at
fortælle om sine minder.

af Lone Storm

Præsentationen af Ib Dahls
nyeste bog på Johannes Larsen
museet blev et tilløbsstykke.
En aften med den gode mixture: en god bog, en spændende
fortælling og et godt glas vin
Der var åbent hus på Johannes Larsen Museet med et
foredrag af Ib Dahl. Derefter
salg og signering af bogen og
et glas vin at fornøje sig med,
som forlaget KLIM fra Aarhus havde sørget for. Vi var
flere end 100 personer. Ca. 10
fra Helnæs. Faktisk hvad der
kunne være i foredragssalen i
den nye afdeling af museet.
Hvorfor Kerteminde?

Ib ville ikke fortælle om bogens indhold, men om dens
tilblivelse og om de kilder han
havde som udgangspunkt for
idéen til bogen. Et langt liv
med smakkejoller og sejlads i
Helnæsbugten og i det Sydfynske øhav havde lært Ib, at det

foto: Hans Jørgen Degn

var af strand- og øboere man
skulle lære sit lands historie at
kende. Det var her der skete
noget i en tid, hvor søværts trafik var det eneste mulige. Altid
når han kom i havn på en ø var
der en gammel mand på havnen, der kunne fortælle historier fra stedet. Jollen han kom
i, var et godt signal om, at her
havde man noget til fælles og
gradvist formedes tanken om
at bruge det materiale til en
længere historie og Ib tog fat i
Acton Friis´ “De danskes øer”,
genlæste den for at få indtrykket af almindelige mennesker,
bønders og fiskeres liv og så
var idéen skabt og dermed
også svaret på, hvorfor vi var i
Kerteminde på Johannes Larsens museum. Det var herfra
Acton Friis og Johannes Larsen og deres medhjælpere indledte sejladsen med ”Rylen”.
Læs også anmeldelsen i HP
2010 nr. 2.

Hammerslag – Vestholdet og Peter Ingemann

Vild opstandelse på Strand
bakken. En karavane af store
DR OB biler og mindre Vans
var set køre forbi. Hvor skulle
de hen og hvad skulle de optage?? OB vogne er de store
busser, der optager udsendelser on location (på stedet) og
her var stedet Stranden lige
før Helnæshus og det foregik med Hanne Jensens hus
i fokus. Hammerslag var det.
Hanne Jensens hus har stået
til salg siden hendes død og
det var netop blevet solgt, dvs.
der var en pris på det og så er
det egnet til en udsendelse i
Hammerslag. HelnæsPostens
udgående redaktør mødte op
med stor interesse på læsernes vegne og præsenterede
sig. Han havde også et ærinde til Helnæshus Grafisk,
idet de trykte programmer til
Tarteletfesten skulle afhentes. Alt dette var folkene på
stedet bekendt med, idet de

foto: pd

havde læst flere numre af HP
i huset inden deres arbejde
begyndte. Alle kender Hammerslag, det er den ældste
serie, der har kørt i DR, fortalte en stolt programleder,
Peter Ingemann, der står for
løjerne. I 20 år har et utal af
ejendomsmæglere regnet og
gættet på priser. Som reporter, er det første, man får at
vide: ”Hvis du kender prisen, må du ikke skrive om
den, idet hele fidusen så er
gået af”. Hvis man går ind på
dr.dk/DR1/Hammerslag, vil
man her se, at man selv kan
foreslå sit hus som deltager
i fremtidige Hammerslag.
Udsendelsen skulle komme i
DR1 i august. Der blev ikke
tid til meget samtale, men
udover HelnæsPosten fik
holdet også et par programmer til Tarteletfesten. Noget
for noget.
pd

Lone Storm

foto: privat

Jeg er født og opvokset på
Frederiksberg, hvor jeg stadig bor. I min vindueskarm
ligger der en lille flinteøkse
fra bondestenalderen, som
min far har fundet i marken
bag Asserhøjgård. Den er
helt glatslebet på den ene
side af æggen – den har måske også været brugt til at
skrabe skind med. Når jeg
sidder med den i hånden føler jeg mig dejligt tæt på det
menneske, som lavede den

og brugte den i sin dagligdag på Helnæs for 5000 år
siden.
Landkøkken i byen

Da jeg rev væggen ned her
mellem køkkenet og værelset ved siden af, var det for
at genskabe lidt af stemningen fra landkøkkenerne
på Helnæs i min barndom.
Køkkenet hos tante Bertha
på Asserhøjgård med det
store sorte brændekomfur
i hjørnet med den blankpudsede messingstang omkring - langbordet hvor vi
børn spiste sammen med
folkene, og hvor Mester
(fodermesteren)
fortalte
sine pragtfulde og vidtløftige løgnehistorier. Køkkenet hos tante Anna på
Kildegården fra slutningen
af 1700-tallet med de nøddetræsmalede skabslåger
og møblement – fra bryggerset var der indgang til
det gamle mælkekammer,
der nu var fyldt med store
syltekrukker med asier og
andet godt. Nede i gårdhaven her på Frederiksberg
står der også en stor vildrosenbusk og to syréntræer
som min far for mange år
siden har hentet som skud
fra gærderne hos sine to
brødre – Harald, dengang
i ”Stormly,” og Laurits på
Kildegården. Og i hjørnet trives anemonerne og
”hestene” (lærkesporerne)

til erhverv og private

Vi sætter kvalitet, stabilitet
og loyalitet i højsædet.

HELNÆSHUS

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
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foto: Marta

ovre fra Storskoven på Helnæs.

byen for at uddanne sig eller
aftjene værnepligt, havde de
base hos onklerne og tanterne her. Landbobørnene
kom til København, vi gik på
Strøget, i Tivoli og i Cirkus
Schumann.

Familien

Min far, Albert Storm, er
født 1907 og opvokset på
Asserhøjgård som nummer fem i en søskendeflok
på tolv. Så det kan jo ikke
undre, at jeg er endt med at
have tredive fætre og kusiner!
Min far uddannede sig til
mejerist i Ryslinge, og flyttede i 1937 til København
og giftede sig – heldigvis for
mig – med min mor Grete,
der var københavner med familie i Voldtofte.
Min far og hans søskende
og deres ægtefæller og børn
havde et enestående sammenhold livet igennem. Familierne fra byen kom på ferier hos onklerne og tanterne
på landet – og når fætrene og
kusinerne fra landet kom til

Sommerferie

Jeg har vel været omkring
et halvt år, da jeg sammen
med mine forældre første
gang er på sommerferie hos
onkel Harald og tante Bertha og deres børn på Asserhøjgård. Og derefter fulgte
mange skønne somre ude på
Lindho’. Asserhøjgård var et
pragtfuldt gæstfrit sted, så
om sommeren var vi et hav
af mennesker. Harald og
Bertha havde selv seks børn,
så var der folkene, og så var
der alle os – deres søskende
med ægtefæller og børn - som
Læs mere på side 12

Café Lina

Vinduespolering
Grafisk
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Helnæs, herfra min verden – også går

HAMMERSLAG
– på Helnæs

Barndomsminder

Ib Dahl på Johannes Larsens Museum

HELNÆSPOSTEN

LÆDERVARER
OG HOBBYARTIKLER
AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS
TLF. 64 71 24 12

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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Fortsat fra side 11

kom på skift sommeren igennem. Utroligt at de kunne
overkomme alt det. Det var
herlige sommerdage: Badeturene ude sydpå hvor min
far havde hugget en trappe i
lerklinten ned til stranden ”To mand frem for en enke” i
haven med det store ægte kastanietræ - de hjemmelavede
stylter i forskellige størrelser
i hjørnet ovre i laden - magien når Bertha bryggede øl
i gruekedlen henne i vaskehuset - duften af ribs og solbær fra køkkenhaven bag ved
hønsene når vi var på et lille
”rov” – træ-projekter i huggehuset sammen med far – ture
op i fyret ”for jeg ved ikke
hvilken gang” – mælkebrættet ude ved vejen hvor min
jævnaldrende kusine Jutta og
jeg sidder og ”skriver bilnumre ned” – bilmærke, farve og
nummer – hvis vi var heldige,
kom der en 4 – 5 biler forbi
på vej til fyret sådan en sommersøndag i 50’erne.
Dødsangst

Da jeg var otte gik det her i
København med rædsel op
for mig, at jeg jo skulle dø
engang, og frygten meldte
sig især når jeg lå i min seng
og skulle falde i søvn. Efter
at have været inde hos mine
forældre og var blevet forsøgt
trøstet, sagde min far, at jeg
skulle prøve at lægge mig
ind igen og tænke på noget
rigtigt rart. Og så blev det sådan, at jeg i mange nætter lå
og tænkte netop på somrene,
når vi sad på gyngerne i de
gamle pæretræer på Asserhøjgård - og med gummiskoene satte fra på tremmedørene ind til de gammeldags
Wc’er overfor – for sådan
rigtigt at få fart på. En anden
base på Helnæs blev senere,
og op i voksenlivet, Signe
”Spinders” lille stråtækte
bindingsværkshus i Hegningen, som min kusine Else og
hendes mand Oluf, der stammer fra Holmegård, havde
indrettet som sommerhus for
mange år siden. Mine foræl-

Af red. Anne Hansen

Fællesspisning – også for børn
Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Aut.

Udlejes med fører:
kloakme
ster
Teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Minilæsser · Rendegraver
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dre og jeg tilbragte mange
vidunderlige bededagsferier
dér.
Naturen

På en af de utallige ture igennem Sandelen - forbi ”vindmotoren” (som i sin sidste tid
blev elektrificeret, og nu ikke
længere er i funktion efter at
Maen er blevet genoprettet
som vådområde - og man
igen kan høre gæssene ovre
fra Åledybet) - videre ned
langs med stranden og op på
Toppen - fik min far og jeg
øje på en lille ugle, der var
blevet viklet ind i en nylonline fra en drage som en eller anden tumpe havde ladet
stå dér natten over. Mens vi
fik linen skåret i stykker og
viklet fuglen ud, sad den lille
ugle helt stille og stirrede på
os med sine runde orangegule øjne – så ud til at være klar
over, at vi ville hjælpe den.
Så rystede den sig lidt – og
var med et sving uskadt på
vingerne igen. En gave at få
lov til at være så tæt på. En
anden gang havde jeg på vej
hjem fra Toppen søgt ly for
en kraftig sommerbyge under Poul ”Gulerod”s halvtag
til markredskaber. Da regnen hører op, går jeg videre
af markvejen og drejer om
et hjørne – og står pludseligt ansigt til ansigt med et
rådyr, der stikker hovedet op
af kornet. De smukke øjne
kigger længe ubevægelige og
forskende på mig – indtil dy-

ret ikke længere ”har nerver
til det” – og den stikker af i
yndefulde spring. Og så de
mange, mange eftermiddage,
hvor jeg har siddet musestille
på en træstub ovre i Storskoven med en madpakke. Er
blevet så meget ét med omgivelserne at dyrene og fuglene
har færdedes frit omkring
mig uden frygt. Det er også
dér, jeg er blevet ven med et
af de egetræer, der står ved
stien langs skrænten.
De gamle bygninger

Så var der også efterårsferierne hos Anna på Kildegården
efter hun var blevet alene.
Min søn Jonas på syv og jeg
og vore cykler med toget til
Odense. Næste dag første
cykel-etape til Glamsbjerg,
hvor vi overnatter hos min
kusine Sara og hendes mand
Carsten. Følgende dag sidste
etape til Anna på Helnæs. At
komme cyklende over Langøre i højt efterårsvejr og se
Bobakkerne rejse sig er en
fryd. Og at standse på toppen og kigge ud over bugten
helt ud til fyret. Jeg er så glad
for at Jonas har fået lov til at
opleve de gamle huse på landet - her Annas fødegård. De
lavloftede stuer med loftbjælkerne, de hæklede gardiner,
pelargonierne i vinduerne.
Køkkenet. Mælkekammeret.
Vognporten. Jonas glemmer
aldrig gyset, når han krøb
under de tunge, iskolde dyner
i gæsteværelset efter at være

foto: Marta

faldet i søvn på chaiselongen
i stuen. Besøgene hos Arp
Hansen der arbejder i atelieret i Gl. Præstegård med Mahler på grammofonen. Turene
forbi kroen, hvor min farmor
Sanne er født i 1877, og hvor
mange af vore store familiefester er blevet holdt i årenes
løb. Videre ned ad bakken til
Lillestranden hvor fiskerne
holdt til i sin tid. Resterne af
deres tjæregryder. Udsigten
over bugten til Illumø. Og så
ind i Storskoven fra sydsiden
hvor træerne vokser helt ned
til stranden som i oldtiden.

ÅRETS Detailkæde
Stig, Lærke, Line, Kirstine og Peter spiller bordfodbold

En aften i marts måned havde
helnæsbørnene lejlighed til
at mødes, lege og spise sammen med deres voksne, ved
fællesspisningen i Borgerhuset. Det benyttede en del sig
heldigvis af. Der var rigtig
gang i gymnastiksalen. Rulle

foto: ah

på bolde, svinge i tove, fangelege o.m.m. På grund af
de hvide vægge og klare lys
kunne der ikke tages billeder
af aktiviteterne. De voksne
legede højlydt med, da der
kom gang i bordfodboldspillet.

Dejligt at så mange står bag
den smukke ø

Det siger sig selv, at jeg har
endnu flere yndlingssteder på
Helnæs, end de her nævnte.
Nu, i vore dage, kender jeg
ikke så mange af jer helnæsboere længere – dog nogle er
der da.
Men jeg føler mig hjemme på
øen – nyder stadig at komme
der - og føler, at jeg hører til.
Jeg har mødt stor hjertelighed og gæstfrihed hos min
familie og øens mennesker
– og det er på Helnæs, at jeg
som storbymenneske har fået
mit tætte tilhørsforhold til
naturen og dens vilde dyr
forærende. Derfor glæder det
mig umådeligt meget at se, at
dagens helnæsboere holder
af øen, sætter pris på dens
enestående natur – og at I
passer godt på den også ind i
2000-tallet og fremover.

Daniel Kampmann (Helnæshus) og Lauge Hemmingsen
holder en pause efter strabadserne

foto: ah

KORT NYT
Ny formand og bestyrelse
i Helnæs Kultur og Musikforening (HKM)
Den 15. marts afholdt HKM
generalforsamling. To bestyrelsesmedlemmer på valg havde meddelt, at de ikke modtog
genvalg. Gerner Bauer, på
grund af sygdom og formanden, Poul Dreisler, fandt det
nødvendigt at prioritere sin tid
anderledes. Britta Schall Holberg bad om, at måtte træde
ud af bestyrelsen. Det betød,
at Jørgen Larsen var eneste

medlem, der ikke var på valg.
Vedtægtsændringer, der opererer med en bestyrelse på 9
personer, blev vedtaget. Merete Edlefsen valgtes til formand, Tina Valbjørn, næstformand, Kamma Hansen,
sekretær og Jørgen Larsen
fortsætter som kasserer. Desuden Marianne Therp, Bente
Haines Mariann Rune, Kirsten Grove og Karen Valeur.
Se sommerens program:
www.helnaeskultur.dk
pd

mad med mere

mesterslagteren

Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58
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DET SKER I APRIL 2010
Gudstjenester i
Helnæs Kirke
11. april
ingen gudstjeneste
18. april kl. 9.30
25. april kl. 10.00
Konfirmation
30. april Bededag
ingen gudstjeneste
2. maj kl. 14.00
Rikke Graff
Ølsmagning for kneitene
på Helnæs
Næste møde tirsdag den 20.
april kl. 19.30 i Borgerhuset
lokale 3. Tilmelding: Jørgen
64 77 18 29 eller Dan 64
77 15 01 eller darajo@mail.
dk
Helnæs Lokalhistoriske
arkiv
Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl. 9.30
til 11.30.
Menighedsrådsmøde
Der afholdes menighedsrådsmøde mandag den 10. maj kl.
19.30 i Borgerhuset.
Pilekurser for begyndere
og øvede fortsættes:
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
på tlf. 22 74 11 68

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

Sy og strik
Sy & Strik mandag den 12.
april (sidste aften i denne
sæson) Camilla Stensdal
kommer mellem 19 og 20
og præsenterer den nye forårskollektion fra Krymmel
børnetøj. Størrelse fra 68 til
140 cl.
Husk sy-, strikke- eller snakketøj ;-) Der er frisk kaffe på
kanden.
Evt. spørgsmål til Birgitte på
20185346.
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
d. 25. april
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
Petanque
Der afholdes generalforsamling mandag den 19. april kl.
19.30 i Borgerhuset. Sæsonen
på banen indledes tirsdag den
4. maj kl. 18.00 med grillaften. Spillet begynder kl. 19.00
de aftener, der ikke er grill.
Grillaften er første tirsdag i
måneden.

Højskolen på Helnæs
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

Aktiv på
syDfyn

sensoMMerHøjskole – også for seniorer
Menneske og tro
vandringer/kunst/Højskolefag
vandringer/kunst/Højskolefag
vandringer/kunst/Højskolefag

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

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

1 uge
1 uge
1 uge
2 uger

Strandrensning
Helnæs Jagtforening afholder strandrensning lørdag
den 29. maj kl. 9.30. Mødested Søgård
Helnæs Jagtforening
Torsdagsklubben
Udflugt
Interesserede Helnæsboere
er velkomne til at deltage i
en udflugt til Assens den 22.
april. Det er afslutningen
på vinterens Torsdagsklub.
Arkivet er medarrangør. Vi
skal besøge Ernsts Sølvvaremuseum med rundvisning og
derefter på café Lina i Plums
Gård til et lille traktement.
Rundvisningen starter kl.
14.30, så vær helst ved museumsforretningen 10 min. før
Alle er velkomne. Tilmelding er nødvendig på tlf. 64
77 13 76.
Med venlig hilsen
Anne

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

Bestil brochurer

64 77 19 93

FORENINGER
Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120
Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2018 5346
Helnæs Befolkningsforening
Niels Ulrik Hansen
Tlf. 6477 1911
Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Janus Storm
Tlf. 6477 1882
hefohus@gmail.com
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6066 3341
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260
Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Tlf. 6477 1870
Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307
Skolekredsen for
Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252,
5300 Kerteminde
Tlf. 6532 1275
Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Merete Edlefsen
Tlf. 6471 1832
I/S Maen
Fmd. Finn Hemmingsen
Tlf. 6477 1329
Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500
Helnæs Vandværk
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347 / 2081 0455

Er du til:

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

Så er det her
du handler

kunstskolen på Helnæs – soMMeren 2010

www.helnaes.dk

Fællesspisning
Den 21. maj 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 se næste nr. af HP.

Army-Varer

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

APRIL 2010

www.armyvarer.dk
Nr. Allé 26-28, 5610 Assens

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15
Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530
Helnæs Miljøog Energiforening
Fmd. Anders Lyng
Tlf. 6477 1804 / 2946 4619
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SERVICENYT
Biblioteket kommer – et
tilbud til ældre og handicappede.
Er det blevet svært at komme
på biblioteket? Hvis du på
grund af alder, gangbesvær
eller andet handicap ikke
er i stand til at benytte biblioteket er AssensBibliotekernes ”Biblioteket kommer
service” måske noget for
dig.
Med ”Biblioteket kommer” har du mulighed for
at få leveret materialer fra
biblioteket fast en gang om
måneden. Som ”biblioteket
kommer bruger” kan du låne
de samme materialer som
bibliotekets øvrige brugere.
Du kan naturligvis låne
bøger – også med særlig stor
skrift, hvis synet svigter.
Derudover tilbyder biblioteket lån af lydbøger på
cd, mp3 eller kassettebånd
samt musik på cd, tidsskrifter og film. Som ”Biblioteket
kommer bruger” har du en
fast kontaktperson blandt
bibliotekets personale, som
finder materialer til dig ud
fra dine ønsker og bestillinger.
Hvis ”Biblioteket kommer”
er noget for dig kan du eller
dine pårørende kontakte
dit lokale bibliotek og høre
nærmere om mulighederne
for at komme med i ordningen.
Information om ”Biblioteket
kommer” findes endvidere
AssensBibliotekernes hjemmeside www. assensbib.dk .

ZONETERAPI
OG MASSAGE
Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11
64 77 16 12

Køb og salg
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.
3800,- + forbrug.
Kontakt Inga Truelsen
Tlf. 20 65 10 33

Jil Indramning
v/Jan Lind
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Er der en venlig sjæl, som
også er indehaver af mindre
maskineri, der for gode ord
og betaling, vil afpudse vores mark (ca. 2 t.) på et tidspunkt i foråret !!!
Bente Munk Carlsen
Strandbakken 47
tlf. 63 73 70 73
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
Tip-vogn og harve søges
Mindre tipvogn og harve søges.
Henvendelse til
Eigil Kristensen
6477 1339
Ledig boks i frysehuset
Kan overtages.
Henvendelse Anders Lyng
Tlf. 64 77 18 04

Go’ fest – Go’
musik
Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

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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Ved dåb i Helnæs Kirke søndag d. 14. marts 2010, blev
dåbsbarnet navngivet: Marie Øst Rasmussen. De stolte
forældre er Mia Hansen og
Jens Daniel Rasmussen.
HP ønsker tillykke
Taksigelse
Hjertelig tak for al den trøst
og omsorg, som jeg er blevet
mødt med i tiden efter min
kære mand, Gerners død.
Tak for alle blomster, kranse
og anden opmærksomhed
ved bisættelsen i Helnæs
Kirke.
Tak til alle, som har tænkt
på mig i den svære tid; jeg
er meget rørt over al den opmærksomhed, I har vist mig.
Jeg er desværre ikke i stand
til at møde enhver med min
personlige tak.
De kærligste hilsner
Pie

dalvænget 10
5610 Assens
Tlf. 64 71 55 58
biltlf. 40 11 81 26
e-mail:
erling@ep-assens.dk
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HP+
Fra Dans dagbog:
Skovarbejder på afveje

Åbent hus i arkivet
Det blev en vellykket ”Åbent
hus” dag i Helnæs Lokalhistoriske Arkiv den 27.
marts. Foruden helnæsboere
havde mange ”oplands” kørt

APRIL 2010
ling af sin tekst og fremvisning af nogle af sine gamle
postkort fra Helnæs. Det
kneb med at gætte konkurrencen om de gamle brugsting. Den dygtigste havde 9

Mandag d. 22/3 kom en
skovarbejder på afveje.
Da han efter endt arbejde
kørte hjem, så han et par
skader i Peter Søgårds
tårnmark, som måtte observeres. Dette gik ikke
helt efter planen. Det
vides ikke om manden
stadig opholder sig i tårnmarken.

Hyp mine heste

foto: Dan R-J

Videofilm om Lillestranden		

foto: Dan R-J

lørdagsturen til Helnæs og
kiggede ind. Emnet om Lillestranden vakte interesse og
især den DVD, der kørte på
TV med klip fra forskellige
film optaget på Helnæs og
med Jan Christiansens indta-

rigtige svar. Det var Hans
Larsen (smed). Carlos bog
gik til Jørgen Nielsen som
den højest bydende. Også
den permanente udstilling
på arkivet havde gæsternes
interesse og gav anledning

til megen god snak. Et par
besøgende kom med spændende effekter til arkivet. Vi
er altid glade og taknemmelige for at modtage billeder
og skrivelser, der har relation
til Helnæs.
De ca. 65 gæster fik en god
snak over kaffen og Annelises lækre kringle.
ah
Torsdagsklub
Det er slut med almindelig
Torsdagsklub for i vinter.
Den sidste gang 11. marts var
det Mie og Erik, der fortalte
og viste billeder fra deres
ikke helt almindelige liv. Det
var spændende at se og høre
om de mange forskellige steder de har boet fra campingvogn, villaer, landejendomme og til de havnede her på
Helnæs. God sommer og på
gensyn til oktober! PS! Husk
udflugten den 22. april!
ah
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser
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