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Et samfunds udviklingsniveau 
er kendetegnet ved sin infra-
struktur, bl.a. vejsystemer. Jo 
bedre samfærdselsmulighe-
der, jo højere grad af udvik-
ling. Veje og stier er for et 
samfund, hvad årer og vener 
er for den menneskelige orga-
nisme. Vejene er en væsentlig 
del af Helnæs historie.

LandsbyEn II
af Poul Dreisler   

Veje (og stier) er et emne, der 
optager folk. Trafikken kan 
være grundlaget for mange 
kontroverser. Er den for kraf-
tig må den begrænses, er ve-
jen for lille eller dårlig må 
den udvides og forbedres. Ha-
stighed og køretøjers størrelse 
kan også være årsagen til 
strid. Der er søgt skabt orden 
i kaos gennem lovgivning og 
regler på kryds og tværs. Vi 
vil se på den historiske bag-
grund for det vejsystem, som 
vi ser i dag. 

Hvad er en vej?

Naturbeskyttelseslovgivnin-
gen rummer en definition, 
der lyder: “Det antages, at 
veje og stier omfatter per-
manente, menneskeskabte 
færdselsbaner.  Hvad fysisk 
fremtræden angår, adskiller 

for at et samfund fungerer, 
lever og udvikler sig. Sker 
der en forsnævring i forhold 
til gennemstrømningen, som 
ved blodbaner, går livet i stå 
eller der opstår problemer. 

Helnæs som landskab

I forbindelse med vejanlæg 
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er der tre forhold, der ken-
detegner Helnæs. Det første 
er, at Helnæs i historisk og 
færdselsmæssig betydning 
hverken er en ø eller en 
halvø, idet Langør har været, 
og stadig kan være, en såre 

en vej sig typisk fra en sti ved 
at være beregnet til et 4-hju-
let køretøj.” Her taler man 
om ”permanente, menneske-
skabte færdselsbaner.” Man 
kan på den måde sidestille 
færdselsbaner i landskabet 
med blodbaner hos menne-
sket. Veje er livsnødvendige 

Vejene på HelnæsHelnæs Byvej
foto: hba
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Landsbyen II side 4, 5 og 6
Vejene på Helnæs
Et samfunds udviklingsniveau er kendetegnet ved sin infrastruktur, bl.a. 
vejsystemer. jo bedre samfærdselsmuligheder, jo højere grad af udvik-
ling. veje og stier er for et samfund, hvad årer og vener er for den men-
neskelige organisme. vejene er en væsentlig del af Helnæs historie.

Anmeldelse side 7 og 8
Internet og kærlighed 
I programmet hedder stykket ’Panik på nettet – en farce i 5 akter’. Man 
kunne også kalde det ’lidenskab i landsbyen’. Et mor og søn drama, 
hvor lægelig demens og postbuddet som portofri nyhedsorgan er om-
drejningspunkter. Med andre ord: Dilettantkomedie i Helnæs Forsam-
lingshus.

jordskælv side 8-9
Er prisen for vort materielle niveau for høj?
Det er et af de spørgsmål, som Yoko Ito, lærer på et Luthersk gymnasi-
um i Tokyo, har stillet sig efter de frygtelige ulykker, japan gennemlever 
for tiden. Yoko har studeret i Danmark i flere år, bl.a. på Højskolen på 
Helnæs i flere omgange. Hun læser HP og følger med i livet her. vi har 
bedt hende udtrykke de følelser og tanker hun, og med hende, mange 
andre japanere, gør sig i denne vanskelige tid.

Generalforsamling side 10
stor opbakning til Musikforeningen
Grundlag for optimisme - trods mindre økonomisk støtte

Fødselsdag side 11
Hanne ’Graver’ rundet 50
I den lyse stue serverer Hanne Albrechtslund kaffe og hjemmebagte 
fastelavnsboller for HP´s udsendte, der er mødt op til hyggelig samtale i 
anledning af Hannes 50 – årsdag den 4. april. 

Referat side 12
borgermøde i Jordløse forsamlingshus
Nationalpark Det sydfynske Øhav på programmet …igen…igen. Dead-
line for høringsperioden var udgangen af marts måned. Assens Kom-
mune afholdt sit borgermøde mandag den 21. marts. 

Bagsiden side 16
Tidlig åbning af Galleri Helnæs Gl. Præstegård

Mulighedernes land 
Nationalpark (NP) eller ej. Kommunalpolitikerne fra de fem 
kommuner bør fortsætte samarbejdet. Det er åbenbart, at det 
materiale, der er frembragt, ikke blot skal gemmes i en skuffe 
med etiketten ”der var dengang”. Assens Kommune har ikke 
været analyseret og beskrevet, men det vil man formodentlig 
kunne få klaret. Det vil med en fornyet tilgang være oplagt, 
at alt hvad der er produceret af viden bør være til rådighed. 
”Skeptikernes” kritiske materiale er også nyttigt, idet det er 
korrektiver til det, der er frembragt af tilhængerne. Sigtet må 
være at bringe forhold som uddannelsesniveau, beskæftigelse 
og jobmuligheder, bosætning og erhverv på et højere niveau 
og så lægge natur og kultur ind i en sammenhæng, der bygger 
bro til de nævnte samfundsøkonomiske faktorer. Det er af 
afgørende betydning, at noget skal gøres, idet de fem kommu-
ners nøgletal for fremtidig velstand og velfærd ikke er gode. 
Det er fremtiden, det handler om. Det er de unge, der er under 
uddannelse nu, der skal være bærere af en fornyet udvikling. 
En udvikling, der skal flytte regionen fra det grundlag, man-
ge af disse unge selv er rundet af. De skal dog ikke afsværge 
de bedste og mest perspektivrige dele af den kulturarv fra 
de landmiljøer, de ellers er på vej til at flytte ud af. Man kan 
sommetider gyse lidt ved tanken om, at gode uddannelser, fra 
folke- til erhvervsskoler og gymnasier til universitet kan be-
tyde en pipeline væk fra det fynske, idet der ikke er attraktive 
erhvervs- og bosætningsmuligheder, når man når dertil. Ville 
det ikke være en idé, at lade den del af befolkningen, de unge 
under uddannelse, beskæftige sig med de emner, som NP – ar-
bejdet har tumlet med og med den viden og det materiale, det 
har produceret. Alle de nævnte uddannelsesniveauer må have 
eller bør have et ”remtræk til virkeligheden”, som højskolen 
postulerer at have. Kunne man ikke netop på højskolemanér, 
få tilgang til den boglige lærdom ved at tage fat i opgaver, der 
ligger lige for og som kræver at blive formuleret og fundet 
svar på. Det er ca. 150 år siden højskolen blev opfundet, og 
bl.a. medvirkede til at vende et falleret landbrug til en succes. 
Vi kan spørge om ikke, der atter er brug for en historisk for-
nyelse af branchen for at den igen kan blive en succes. Bare 
som et eksempel. Der er mange andre sektorer, brancher og 
idéer at kaste sig over. Kunne man ikke systematisk omforme 
alt det materiale, der er udviklet, til brug i undervisning og 
forskning – gerne fra børnehave til ph.d. på universitetet. Det 
bedste ville være, hvis disse unge kunne formulere nye ideer 
og overbevise deres forældre og bedsteforældre i landdistrik-
terne (og byerne), at det er det, der skal til, for at de kan se, 
der er en fremtid for dem i de miljøer, de kommer fra. Lovgi-
verne og lokale beslutningstagere bærer et kæmpe ansvar for 
det, de er sat til at forvalte, hvis de kun lytter til de, der ikke 
har brug for en fremtid enten på grund af alder eller på grund 
af manglende viden om alternative muligheder til at ændre 
det, de pt. ernærer sig ved eller kender til. 

pd
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PasTOREns KLUMME anders Lundbeck RasmussenKORT nyT

I bogen ”Orm og Tyr” fortæller 
forfatteren Martin A. Hansen 
om, hvad det betød for nord-
boerne, da kristendommen for 
omkring tusind år siden kom 
her til.  Det var ikke så meget 
kirkens moralske budskaber, 
der forandrede noget, fortæl-
ler han. 
Det gjorde det til gengæld, at 
kirken insisterede på at Guds 
hus også skulle være åbent for 
trælle. Selv trællene fik ret til 
dåb, sakramenter og at blive 
begravet i indviet jord, som 
alle andre. Det var en stor om-
væltning i et samfund, hvor 
slægt og afstamning gav men-
nesker en helt forskellig værdi. 
Og sådan var kristendommen 
med til at flytte skellet mellem 
menneskeligt og ikke-menne-
skeligt, så trællene ikke læn-
gere blev betragtet som hus-
dyr, men som mennesker. 
Kirken forbød også udsættelse 
af børn. Noget der i før - kri-
sten tid forekom, hvis der i 
forvejen var mange børn i en 
familie, eller hvis den nyfødte 
havde en legemlig fejl eller 
misdannelse. Så kunne man 
sætte dem ud i skoven, for man 
betragtede ikke den nyfødte 
som et menneske, før han el-
ler hun var optaget i slægten. 
Men for kirken var menne-
skelivet helligt. Og menneske-
ligheden blev til allerede ved 
undfangelsen. Så også det lille 
nyfødte barn havde værdi. Det 
var skabt i Guds billede.
I sin bog, hævder Martin A. 
Hansen, at når den nye krist-
ne tro hurtigt overvandt den 
gamle hedenske tro, så var 

det fordi, nordboerne indså, 
at Kristus var den stærkeste.  
Ikke bare pga. den magt og 
pragt, som de så hos folkene 
fra syd, der bragte kristen-
dommen med sig. Men fordi 
Kristus havde besejret selve 
døden. For nordboernes egne 
guder var, ligesom de selv, un-
derlagt døden. I deres verden 
var døden og skæbnen almæg-
tige - og ikke Gud.  Martin A. 
Hansen skriver: ’Har døden 
ingen guddommelig modstan-
der, saa viser den sig saa mæg-
tig, at den synes at være den 
dominerende egenskab ved 
selve livet. Den er virksom al-
tid, den er paa færde i et men-
neske, længe før den fryser 
livet ud af ham, den er der som 
angst, skademagt, viljebrist, 
ja alskens indre skade. Og det 
er denne snigende mørkemagt 
den varme opstandelseskraft 
kæmper imod i de levendes 
farefulde liv’ (Orm og Tyr s. 
250). For vore forfædre var 
døden en mørkemagt, der vir-
ker igennem alt det, som kan 
gøre livet tomt og øde, også 
mens vi endnu trækker vejret: 
Angst og mismod, fortvivlelse 
og håbløshed, selviskhed, li-
gegyldighed og svigt. Og hos 
dem var der grobund for troen 
på, at døden har en guddom-
melig modstander. Livets Gud, 
som én gang har besejret den. 

God påske

Der var overvældende stor 
villighed til at låne os ma-
lerier og andre effekter med 
billede af Langøre til vor 
udstilling den 26. marts. Det 
siger vi mange tak for. Vi 
havde henvendelser både fra 
Tommerup, Nyborg, Glams-
bjerg, Hårby, Sandager og 
flere fra Odense. På grund 
af den lange afstand måtte 
vi takke nej til nogle, men vi 
fik mange malerier / billeder 
fra lokalområdet. Det var 
spændende, at se så mange 
forskellige malerier af den 
samme lokalitet. Der var 
malerier der var malet ved 
dag og ved nat, ved sommer 
og ved vinter, i solskin og i 
tordenvejr.
Rigtig mange mødte op til 
udstillingen. Der var en hyg-

gelig og god stemning og 
der blev en livlig diskussion 
om de forskellige kunstnere, 
som var: Niels Lindberg, 
Erik Køllner, Aksel Nyren-
berg, Anders Nielsen, Gun-
nar Hansen, Peder Jørgensen 
og H.L.
Dan’s miksede DVD kørte i 
åbningstiden.
Vi havde en lille konkurren-
ce, hvor man skulle udpege, 
hvilket maleri man syntes 
bedst om.
Der gik 10 stemmer til som-
merbilledet fra Flemløse ple-
jehjem. Det er malet af Aksel 
Nyrenberg og gevinsten (et 
årsskrift) gik til Erik Ander-
sen, Helnæs. 

ah
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Bedste billede på udstilling  foto: hba

Åbent hus i Lokalarkivet

Torsdagsklub – Udflugt
Torsdagsklubben er slut 
for denne sæson. Det blev 
en rigtig festlig afslutning, 
hvor Moira og Erik Poul-
sen fortalte om deres spæn-
dende liv indtil de bosatte 
sig på Helnæs og de viste 
flotte billeder fra ”Gården”, 
de kom fra. Der var dækket 
pænt op, og flere kom med 
fine kager. Tak for det - og 
tak for god tilslutning og 
godt humør i denne vinter. 

Næste tiltag er en udflugt. 
Den 28. april kører vi en tur 
ud i det blå. Vi mødes ved 
Højskolen kl. 13. og fylder 
bilerne op. Arranger gerne 
selv kørsel, hvis det er mu-
ligt. Tag som sædvanlig selv 
kop med - så er der kaffe og 
kringle. Tilmelding er nød-
vendig på tlf. 64 77 13 76, 
og senest den 20. april.

ah
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Fortsat fra forsiden

vanskelig vej at anvende. Det 
andet er, at Helnæs kun på 
få steder flader sig ud mod 
kysten og tillader losning og 
lastning af skibe, og for det 
tredje har helnæsboerne væ-
ret så fornuftige at bosætte 
sig i en gryde, længst væk fra 
overgangen til Fyn. Cyklister 
erfarer, at passerer de skiltet 
’Helnæs’, de tre steder, det 
står, så går det nedad mod 
”byen” eller opad ud af byen. 
Tænker man sig Maden fort-
sat var hav, som før 1785, så 
krummer det mest bebyg-
gede Helnæs sig sammen om 
bugten med ryggen mod øst, 
syd og nord med høje klinter 
langs kysten. 

Langør

Bliver vi i det medicinske 
sprog, er Langør en hoved-
pulsåre. Denne strækning er 
både Helnæs’ lykke og ulyk-
ke’. Netop den omstændighed 
har betydet noget for vejan-
læggene på Helnæs, idet man 
som en ”næsten ø / halvø” 
ikke på noget tidspunkt har 
fundet det nødvendigt at 
anlægge en havn trods den 
omstændighed, at en masse 
gods er blevet fragtet fra og 
til ”øen” på skibe. Den tra-
fik var især af betydning fra 
midten af 1800-tallet og helt 
op til 1920-30, hvor moderne 
lastbiltrafik tog over.

En besværlig overgang

De tilfælde hvor ulykke ven-
des til lykke er netop ved 

overgangen til og fra Fyn. 
Langør har været grundlaget 
for både åndeligt og timeligt 
liv, hvilket vil sige, at man 
har fået både kirke og præst, 
mølle og møller med be-
grundelse i, at turen til hen-
holdsvis Dreslette og Søn-
derby Kirke og Hagenskov 
/ Frederiksgave Vandmølle 
var både farlig og for bøv-
let lang for Helnæsboerne. 
I 1617-18 fik man kongelig 
(Chr. IV) tilladelse til, via 
lensmanden Jørgen Brage, 
Frederiksgave, at opføre en 
kirke på Helnæs i bytte for 16 
øksner (okser). Et præsteem-
bede blev det først til i 1738, 
efter en kapellan fra Søn-
derby Kirke druknede på vej 
til gudstjeneste på Helnæs. 
Møllen fik man først i 1843, 
efter at have brugt kronprins 
Frederik (den senere Fr. d. 
VII) som lobbyist to gange 
hos centraladministrationen 
(rentekammeret). Indtil da 
havde man knoklet med at 
slæbe kornet over til vand-
møllen for at få malet det til 
foder og hushold. Postbefor-
dring og persontransport var 
heller ikke nemt. Helt frem 
til århundredeskiftet (1900) 
foretrak fremmede gæster 
at blive sejlet fra Aa til Hel-
næs på besøg, for at undgå 
en ikke særlig behagelig tur i 
hjulsporene over Agernæs og 
videre frem. 

Over agernæs og bobakkerne

Vejen fra Fyn til Helnæs var 
ikke blot Langør. Overgan-
gen begyndte i fiskerlejet 

Serpentinersving i Bobakkerne  foto: hba
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Aa, hvorfra man fulgte den 
stenaldergamle brostensbe-
lagte vej over Aa’en til Fed-
det ved Brydegård. Først 
omkr. 1800 blev der anlagt 
vej forbi Flenstofte til vand-
møllen. Der var ingen fast 
vej over Agernæs. Man kørte 
sædvanligvis i strandkan-
ten. Talrige oversvømmelser 
gjorde det nødvendigt for 
Helnæsboerne at køre læn-
gere ind på land for at få fast 
grund under folk og fæ. Når 
man så var kommet fri af 
hjulsporene på Agernæs før-
te vejen over Langør og langs 
kystlinjen mod Lillebælt helt 
om til bugten / (Maden), 
hvor vejen bøjede op mod øst 
til der, hvor Møllen nu står. 
Der stod byskellet, som mar-
kerede indkørslen til Helnæs 
By. Først i 1948 blev den vej, 
der i dag køres på over Ager-
næs, færdiggjort.

Over bobakkerne og gennem 
halvøen

I løbet af 1600-tallet var 
færdslen langs klinterne ble-
vet så usikker og farlig, at 
der blev anlagt et spor over 
Bobakkerne, som er det, 
vi kender i dag. Hvornår er 
lidt usikkert (måske 1620-
30 (iflg. CJ). Iflg. Bogårdens 
historie, er den nuværende 
gård bygget i årene omkr. 
1669, hvor den gamle gård, 
Langørsbo, blev forladt og 
overladt til havets hærgen på 
kysten. Det må antages, at 
gårdens (den nye) placering 
har været nær ved vejen eller 
hjulsporene, som det givetvis 
har været. Denne vej ramte 
også byen ved møllen, videre 
ned af bakken, rundt om og 
langs kysten af den bugt, 
som først blev til Maden ef-
ter 1785. Ved mødet med El-
lebækken, måtte man svinge 
til venstre (til nu Stævnevej) 
og køre langs den lægivende 
bakke til stedet, hvor bækken 
indsnævredes så meget, at ve-
jen kunne føres over bækken 
(til nu Bøgeskovsvej) hvor 
den så skulle op over bak-
ken, som er den anden side af 
terrænets hulning. Et stykke 
længere ud mod Lindhoved, 

et stykke ned ad Ryet og så 
ikke længere. Strandbakken, 
Lindhovedvej og dele af Ryet 
kendtes ikke som veje før ef-
ter udskiftningen 1769.

En slynget vejby

I det historiske fagsprog 
kaldes landsbyens form for 
en ’løst opbygget slynget 
vejby’, hvilket er betegnelsen 
for måden gårde og huse er 
placeret på langs med vejsy-
stemets forløb. Formen har 
navn efter vejen, som slynger 
sig gennem landskabet der, 
hvor det er nemmest at kom-
me frem. Dvs. man søger at 
undgå bakker og lavninger, 

hvorved vejen bliver slynget. 
Ser man på kortet ses, at ve-
jen slynger sig i forhold til 
kysten, idet den følger halvø-
ens øst- og sydlige kystlinje 
og er lagt ca. midt inde i lan-
det hele vejen rundt. Vejen 
går næsten rundt i en cirkel. 

Hælg hænæs

Det menes, at Helnæs by er 
anlagt i overgangstiden mel-
lem vikingetiden og middel-
alderen (dvs. omkr. 1100 og 
efter). Stedet nævnes første 
gang i 1231 med betegnel-
sen Hælg hænæs. Ser man på 
kort ses det dog, at vejcirklen 
ikke er lukket, som man el-

lers kunne forvente. Vejen, 
(nu Ryet), der lukker cirklen 
har ikke samme karakter 
som de øvrige. På gamle kort 
ses den som en markvej / sti 
af samme størrelse som en 
nu nedlagt markvej / sti fra 
Nygård til Mejeriet, eller an-
dre sekundære veje, som har 
eksisteret i mange år. 

Hælg hænæs var en ø

Det man kan gisne om er, at 
de, der har boet her fra be-
gyndelsen, har brugt vand-
vejen til at komme til og fra 
Hælg hænæs. Bugten (Ma-

tLæs mere på side 6 

1. 1669 Bogården, 
2. 1546 Langørsbo
3. 1780 Rørmosegård 
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11. Helnæs - En slynget vejby fra Møllen til Nedergård
12. 1785 til 1806 
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Overdrevet / Madevejen 
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13. 1860 – 70 Lindhovedvej

14. 1831 Gammelhave til ’Det dybe sted’
15. 1865, To fiskerhuse

16. 1867 Det senere Helnæshus
17. 1882 Strandbakken

18. 1965 Stranddybet
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den) er endt i Ellebækken 
på det sted, hvor Mosegård 
ca. ligger i dag. Og her har 
den været så bred, at man har 
kunnet sejle med skib ind til 
det sted, hvor Bøgeskovsvej 
begynder (ved kroen). Des-
uden har man fundet spor 
efter de ældste bosteder på 
Helnæs, netop hvor Mose-
gård ligger. Senere, når der 
har været behov for at kom-
me over Ellebækken i daglig 
trafik, har Mosegårds ejere 
haft forpligtelse til at trække 
en båd over med et tov. Grad-
vist har man etableret spor 
og sparet en omvej ved at 
kunne komme over Ellebæk-
ken, hvorved vejen (Ryet) er 
blevet etableret, om end den 
formodes først at have fået 
sin betydning efter udskift-
ningen af byjorden efter 1769 
og specielt efter afvandingen 
af Maden fra 1785. 

Lindhovedvej og andre veje

Det er først omkring 1860 

– 70, der bygges gårde på 
Lindhoved i forbindelse 
med generationsskifte på 
gårde i ’byen’, hvor udmar-
kerne udstykkes til deling 
mellem børn som arv efter 
dødsfald. De 100 år, hvor 
jorden dyrkes på Lindhoved 
inden gårdene bygges, har 
givetvis skabt solide mark-
veje. Lindhovedvej har med 
gårdbyggerierne fået status 
af adgangsvej til gårde og 
senere til huse og fyrtårn. 
Udflytning som konsekvens 
af udskiftningen af den dyr-
kede jord betød ikke meget, 
idet ingen rigtigt havde lyst 
til at flytte væk fra landsby-
fællesskabet. Dog flyttede 
Rørmosegård ud nordpå i 
1780 og i samme retning 
flyttede Abkjeldsgård, i 
1783, Holmegård flyttede i 
1772 længere ud langs bug-
ten. (I dag ved Hegningen).
Carlo Jacobsen fortæller at 
de øvrige veje, vi kender i 
dag, er anlagt efter Maden 
blev tørlagt i perioden fra 
1785 til 1806. Tre veje blev 

anlagt ud over Maden, alle 
formodentlig anvendt i for-
bindelse med transport af 
varer til og fra skibstrans-
port på Lillebælt og til drift 
af dyr, og til at vedligeholde 
diger og afvandingsanlæg, 
ligesom der var en grus-
grav i den nordre del, som 
blev brugt til netop vejene. 
Udskibningsforholdene var 
ikke altid ideelle ved Lil-
lebælts kyst, da der ofte var 
for voldsomt vejr, hvorfor 
en vej blev anlagt ned til 
kysten i 1831 i det nuvæ-
rende sommerhusområde. 
Den har været i brug helt 
frem til 1930´erne for ud-
skibning af levende kvæg 
og grise til bl.a. Fåborg Svi-
neslagteri. En markvej ned 
til ’Østergårds Strand’ blev 
1922 ophøjet til offentlig 
fællesvej med den hensigt, 
at der også her kunne los-
ses og lastes varer, bl.a. kul 
til dampmaskinen på meje-
riet og roer til sukkerfabrik. 
Vejen ’ Strandbakken’ har 
også tjent som markvej ind-

til den blev adgangsvej for 
fiskerhuse og et handelshus 
med anløbsplads og korn-
handel bl.a. I 1865 byggedes 
to små fiskerhuse og et par 
år senere blev handelshu-
set (det senere Helnæshus) 
bygget. Vejen har haft stor 
betydning, idet den skulle 
bære tunge læs til og fra 
skibe. I 1868 blev sognefor-
standerskabet af amtet an-
modet om at opmåle vejene 
og opdele dem i kategori A 
og B – veje. Ganske som vi 
kender det i dag. Lindho-
vedvej og Strandbakken var 
også dengang sekundære 
veje (B – veje). Strandbak-
ken blev udmålt til 1177 m. 
Fra Kroen til Kropsstenen. 
(Se HP2009.3).

(Fortsættes i næste num-
mer, hvor også noter, litte-
ratur og kilder anføres.)

Fortsat fra side 5
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I programmet hedder styk-
ket ’Panik på nettet – en 
farce i 5 akter’. Man kunne 
også kalde det ’lidenskab i 
landsbyen’. Et mor og søn 
drama, hvor lægelig demens 
og postbudet som portofri 
nyhedsorgan er omdrej-
ningspunkter. Med andre 
ord: dilettantkomedie i 
Helnæs Forsamlingshus.

anMELdELsE
af Poul Dreisler 

Ved stykkets begyndelse 
møder vi den 80 årige Ma-
rie, (Pernille Naundrup), 
der bor på Højgården sam-
men med sin 50 årige søn 
Anders (Janus Storm). Ma-
rie holder Anders i stramme 
tøjler. Især har hans natur-
lige trang til kvindeligt sel-
skab været holdt så strengt i 
ave, at han er ved at eksplo-
dere af begær blot ved synet 
af en damecykel. Et kata-
log med letpåklædte damer 
kan sætte hans hormoner på 
højkant, han får sære tan-
ker og må ind på kammeret 
med sine egne påtrængende 
sysler. Sådan er dagligda-
gen ofte på Højgården efter 
postbudet (Kirsten Nielsen) 
har været der. 

Handlingens oplæg

Kort fortalt får Anders fing-
rene i en reklame som pub-
likum i lang tid kan forledes 
til at tro er en annonce om 

salg af ’utugtige genstande 
til ældre ungkarle’. Anders 
skriver til modellen på re-
klamen. Nu eller aldrig. Ma-
rie, moderen, er klar over, at 
hun snart ikke længere kan 
holde ham nede. ’Anders er 
kvindegal’, siger hun. Hun 
planlægger nu sammen med 
Sofie (Charlotte Foss Mad-
sen), som er en yndig mø 
fra nabogården, at hun skal 
have Anders, og hun skal 
fange ham ind under arran-
gerede fælles opvask efter 
aftenmåltidet på Højgården. 
I landbokredse er der ofte 
penge med i kærlighedsli-
vet, så det passer også fint, 
at Sofie er enearving til na-
bogården, som kan lægges 
sammen med Højgården - i 
givet fald. 

Moderen - en forhindring.

Anders er klar over, at han 
ikke kommer til sine længs-
lers mål uden at moderen 
sættes ud af spillet. Sofie 
vil han ikke have. Posten, 
der spiller den praktiske 
gris´ rolle, finder på, at Ma-
rie kan neutraliseres ved at 
give hende et måltid sal-
monellainficeret skinke. 
Marie spiser, bliver syg og 
lægen (Jesper Kristensen) 
må tilkaldes. Der kommer 
et gespenst i en hvid kittel, 
en læge, der har overset sin 
egen meget udviklede alz-
heimer og som vakler rundt 
som opstanden fra de døde. 

Han har tilfældigvis et glas 
piller i lommen, som han 
giver Marie, samt en injek-
tion, der holder Marie i be-
vidstløshed i en uges tid. Og 
så kan løjerne tage fart. 

Plottet

Posten kommer med pak-
ken. Forestillingens renhed 
og fuldstændige logiske 
træk viser, at posten har 
bragt – en ganske alminde-
lig computer, som Anders 
omgående falder over. Brug-
sens Lotte (Pia Haahr), er 
landsbyens PC - specialist, 
og ludoman, bliver tilkaldt 
og der bliver hurtigt sat et 
skærmbillede op af en let-
påklædt Pamela Anderson, 
får vi at vide. Lotte er også 
ude efter Anders, idet hun 
har brug for en financier til 
sin spillegæld. Anders får 
lavet en hjemmeside, det er 
før Facebook, kan man for-
stå, og kan nu kommunikere 
med damer med egen hjem-
meside. Han lægger billeder 
ud på web én af Gary Grant, 
som er den, han mener, han 
ligner mest og får hurtigt 
kontakt med en dame, der 
til mindste detalje ligner 
Marilyn Monroe. Der er op-
hængt et farveprint i ramme 
i stuen.
 (Publikum til denne fore-
stilling kan sagtens huske 
disse to Hollywoodstjerner 
fra 1950 - 60 érne). 

Finalen

Anders tilbringer nu det 
meste af tiden på kamme-

ret med computeren og de 
digitale damer og har held 
til at få ’Marilyn’ til at sige 
ja til et møde. Det fortæl-
ler han Lotte og Sofie, som 
kan kigge i vejviseren efter 
denne attråværdige ungkarl 
med de potente drømme. 
De to forsmåede piger ud-
tænker nu et fælles komplot 
mod Anders. De påfører 
edb - maskinen en virus og 
Anders synker hen i dyb 
trøstesløshed. Lægen til-
kaldes endnu engang, og 
den genopstandne kommer 
endnu mere rablende, og alt 
går som det skal. Marilyn, 
som hedder Katrine (Mari-
anne Therp) kommer ind, 
med guldlaméhår, som på 
billedet af Marilyn, Anders 
ser hende og hun ham og 
de er begge meget tilfredse 
med hvad de ser og finder 
hurtigt sammen. Marie er 
nu vågnet, posten er svært 
tilfreds med sin gerning, 
lægen sover bevidstløs på 
gulvet, Lotte og Sofie ærg-
rer sig over at deres fremtid 
ikke blev sikret ved denne 
anledning. Anders og Ka-
trine flirter til tæppet går. 
Længere når de ikke inden 
tæppefald.

stykket og spillet

Programmet lover at stykket 
skaber meget morskab. Det 
er et farligt løfte at udstede. 
Det forekom for langt. Der 
var fem akter og utroligt 
mange ind- og udgange 

Internet og kærlighed

Holdet bag dilettanten  foto: D R-J

Mor og søn. Se fordelingen øl – mælk foto: D R-J tLæs mere på side 8 
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på scenen og dermed blev 
samtalesekvenserne meget 
korte. Der var lidt Frederi-
cia Banegård over det. Vi-
russekvensen i sidste del var 
hægtet på, så man her kunne 
få endnu et gensyn med den 
overdrevet demente lægefi-
gur. Det er spilforfatterens 
opgave at dosere løjerne og 
hele stykket. Mest morsom 
var det nu, når spillerne, her 
især Janus, fandt sin helt 
egen form for at tilkalde sig 
suffløsens opmærksomhed, 
når hukommelsen svigtede. 
Her gik han ud af rollen og 
demonstrerede en slapstick 
teknik, som var virkelig 
morsom. Og godt at den 
skulle bruges nogle gange. 
Morsomt var det også, da 
det hele endte med at lands-
byens to pæne piger, i Pia 
og Charlottes skikkelser 
og eget hår, blev vraget, og 
Marianne med guldlamépa-
ryk vandt slaget om Anders 
på Højgården.

solidt spil

Hver enkelt spillede deres 
rolle som de skulle. Lægen 
forekom en smule for van-
vittig, mens postbuddet – 
en manderolle – blev givet 

af den rutinerede Kirsten 
med stor sikkerhed. Hendes 
manderolle var overbevi-
sende, man kunne sagtens, i 
mangel af en postmand Per, 
have ladet den indgå som en 
kvinderolle, men så havde 
man formodentlig ikke 
set Kirstens ubehag ved 
at skulle spytte cigarblad-
stumper ud af munden, efter 
hun, som landpost, skulle 
have en cigar at patte på. Nu 
blev diletantten løftet ind i 
IT – alderen, og dermed be-
friet sig for nogen som helst 
reference til Morten Korch, 
skulle man tro, men person-
tegningen og handlingens 
rammer holder fortsat. 
Således forlystet var de ca. 
80 – 90 fremmødte klar til 
at indtage kroplatten eller 
egen medbragte menu med 
efterfølgende dans. Et frem-
møde, der må betegnes som 
en succes efter et lidt tyndt 
forsalg af billetter. Godt at 
folk atter har fået lyst til 
at komme til fest i forsam-
lingshuset. Og godt at så 
mange, plus de, der var til 
generalprøven om eftermid-
dagen dermed belønner det 
kæmpearbejde, der ligger i 
at få løjerne sat på skinner – 
både på og bag scenen.

det er et af de spørgsmål, 
som yoko Ito, lærer på et 
Luthersk gymnasium i Tokyo, 
har stillet sig efter de fryg-
telige ulykker, Japan gen-
nemlever for tiden. yoko har 
studeret i danmark i flere år, 
bl.a. på Højskolen på Helnæs 
i flere omgange. Hun læser 
HP på nettet og følger med i 
livet her. Vi har bedt hende 
udtrykke de følelser og tanker 
hun, og med hende, mange 
andre japanere, gør sig i 
denne vanskelige tid.

JORdsKÆLV
af Yoko Ito 

Vi lever i stor usikkerhed i 
øjeblikket, og befolkningen 
har en fælles følelse af, at
vi ikke er informeret nok 
om, hvad der virkelig sker 
og hvad der muligvis kunne 
ske på atomkraftværket i 
Fukushima, som ligger ca. 
250 km nord for Tokyo. 
Både regeringen og TEPCO, 
selskabet, der driver værket, 
meddeler blot via medierne, 
hvad der foregår, og de for-
tæller os aldrig hvad deres 

hensigter er, eller om risi-
koen for den værst tænkelige 
situation, og hvordan vi skal 
forholde os i det tilfælde. Det 
skaber stor mistillid og angst 
i befolkningen, og jeg tror 
nok, det bl.a. er derfor, man 
køber alt, hvad man kan, for 
at sikre sig på en eller anden 
måde. Vand, dåsemad, brød, 
wc-papir, batterier, lomme-
lygter m.m. er blevet revet 
ned fra hylderne i de fleste 
butikker lige efter ulykken. 
Regeringen siger, at vi må 
tage det roligt, men det er jo 
ikke nemt, når man ikke får 
at vide, hvor man står, især i 
en livsfarlig situation, som vi 
er i nu.
Samtidig med vi lever i usik-
kerhed hver dag, lider vi sta-
dig af efterskælv, som kom-
mer flere gange om dagen, 
og vi har ikke fået ordentlig 
søvn om natten. Det føles som 
om Japan er et stor skib, som 
hele tiden gynger, og man kan 
godt blive ”søsyg” af det.

Jordskælvet 

Det var en fredag eftermid-
dag d. 11. marts 2011, det 

Fortsat fra side 7

Den rablende læge og de to Marylin’er foto: D R-J

Er prisen for vort materielle 
niveau for høj?

Værelse efter jordskælv  foto: Yoko Ito
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skete. Jeg var på lærerværel-
set sammen med andre lære-
re på skolen. Skolens alarm-
system begyndte at hyle, og 
fortalte os, at der kommer 
et stort jordskælv om 30 
sekunder, Vi var parate. Vi 
kravlede ind under bordene 
og ventede til det skete. Det 
var det største jordskælv, 
jeg nogensinde har oplevet 
i mit liv, og hele bygningen 
rystede, med lyd. Udover en 
ung kvindelig lærer gik lidt i 
panik, var resten af os meget 
rolige. Da det holdt op med 
at ryste, gik vi ud i skolegår-
den. Heldigvis var mange af 
eleverne allerede taget hjem 
på dette tidspunkt. 
Man får undervisning i, 
hvordan man skal opføre sig 
ved jordskælvet i skolerne i 
Japan, og øvelse gør mester. 
Ingen af dem, der var tilbage 
i skolen kom til skade. Jeg 
kom først hjem efter mid-
nat den dag, da alle togene 
stoppede, og vi lærere havde 
travlt med at tage telefonen 
fra elevernes familier og afle-
vere elever til dem. Jeg ville 
selv kontakte mine forældre, 
der var hjemme, for at sikre 
mig, at de havde det godt, 
men mobiltelefonen duede 
ikke, da forbindelserne også 
var blevet afbrudt, og så lige 
når man virkelig har brug for 
dem. Alle skolearrangemen-

ter er aflyst og der har ingen 
undervisning været siden.

Tilbageblik og refleksioner

Vi er stadig midt i proble-
merne, og der er ikke gået 
tid nok til at se tilbage på 
disse begivenheder, men jeg 
synes, de allerede har stillet 
os nogle væsentlige spørgs-
mål. Et af de vigtigste er nok 
anvendelsen af atomkraft. 
Jeg føler virkelig, det er 
skræmmende at have atom-
kraftværker rundt om i hele 
landet. For Japan ligger oven 
på 4 forskellige plader, og 
har i virkeligheden stor ri-
siko for jordskælv, herunder 
ulykker, der skyldes jord-
skælv. Jeg håber virkelig, at 
problemerne i Fukushima 
først og fremmest bliver løst 
hurtigt muligt, og så må vi 
også huske det bagefter og 
tænke på, hvad vi skal gøre 
ved hele problemstillingen 
fra nu af. 

Vort materielle niveau

Vi lever i en moderne verden, 
hvor alt det materielle værd-
sættes, men pga. mangel på 
strøm, var vi lige pludselig 
blevet nødt til at leve på et la-
vere materielt niveau. Mørk-
lægning har vi i perioder 
hver dag, og både firmaer og 
private boliger er også nødt 
til at skrue deres forbrug helt 
ned til nødvendig mængde, 
og hvad sker der? Det fun-
gerer! Hvorfor kunne vi ikke 
have levet sådan før? Har vi 
så ikke spildt store mæng-
der af energi, for at vi skal 
leve på et (for) højt materielt 
niveau? Vi kan selvfølgelig 
ikke leve som for 100 år si-
den, men jeg synes, det er en 
god anledning til, at vi tæn-
ker over, én gang til, hvad 
vi virkelig har brug for, og 
samtidig blive bevidste om, 
at vores materielle liv leves 

på bekostning af vores kost-
bare liv, det eneste, vi har.
Ulykkerne i Fukushima 
har også haft indflydelse på 
at genoverveje brugen af 
atomkraft i andre lande som 
Tyskland og Schweiz. 
Jeg tænker altid, at der er 
mange ting, vi kan lære af 
Danmark. Vi kan også lære 
af jer denne gang, nemlig 
at I har opgivet atomkraft 
så tidligt som for over 25 år 
siden, og har indført et vel-
fungerende alternativt ener-
gisystem.

Tanker om fremtiden

Japanerne deler en stor sorg i 
øjeblikket, og enhver tænker, 
hvad han eller hun kan bidra-
ge med og skal gøre nu for at 
forbedre situationen. Mange 
virksomheder har doneret 
til ofrene, og TV - stjerner 
og kendte sportsfolk beder 
folk om at lave indsamling 
på gaderne. Musikere afhol-
der velgørenhedskoncerter. 
Jeg har selv sendt en lille 
donation, og noget varmt tøj 
til dem, der fryser nord på, 
men jeg tænker samtidig på, 
hvad jeg som lærer kan gøre 
i denne situation. 
En af lærerens opgaver, som 
jeg synes er vigtig, er noget 
mere tidskrævende, det er 
at sikre, at eleverne lærer at 
tænke selv og vurdere ifølge 
deres viden, fornuft og sam-

vittighed både i deres almin-
delige hverdage og i nød-
situationer. Der var falske 
oplysninger og rygter i om-
løb efter jordskælvet, hvil-
ket gjorde situationen endnu 
værre, og jeg syntes, det er 
vigtigt, at man kan vurdere, 
hvad der er rigtigt og forkert 
i sådan en situation. 
Der er dog noget, der er 
endnu vigtigere. Mennesker 
kan ikke stå alene, især ikke 
i svære situationer, og det er 
vigtigt, at man som en del af 
fællesskabet passer godt på 
hinanden og støtter hinanden 
i modgang. I forhold til dette 
er selvstændig tænkning må-
ske en lille del af, hvad ele-
verne skal lære. Jeg tror, det 
er den eneste måde, hvorved 
vi kan overleve denne situa-
tion og genopbygge landet, 
selv om der er lang vej igen. 
Jeg håber virkelig, der kom-
mer en dag, hvor vi kan sove 
i tryghed igen. 

Note:
Yoko Ito skriver (og taler) et 
meget flot dansk. Hun har 
dog bedt mig rette artiklen 
for få fejl og sprogligt ukor-
rekte vendinger. Læs mere 
om Yoko i HP 2008, juli, 
side 12. Artiklen er færdig-
gjort den 27. marts 2011. 
(red.)

Er prisen for vort materielle 
niveau for høj?

En klasse (2.g) som Yoko underviser. Taget d. 3. marts 11. foto: privat

Yoko Ito (36 år) foto: privat
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GEnERaLFORsaMLInG
af Poul Dreisler 

Sædvanen tro indledtes Helnæs 
Kultur- og Musikforenings ge-
neralforsamling i Borgerhuset 
med en koncert med 10 stry-
gere fra Assens Musikskole 
under ledelse af musiklærer, 
og musikkonsulent i forenin-
gen, Karen Valeur. I løbet af 
den halve time nåede de unge 
mennesker at vise, at de på 
forskellige stadier i deres mu-
sikalske udvikling har modet 
og lysten til at træde op for et 
lydhørt publikum. Især soli-
sterne, Paula fra Lindhoved-
vej, der spillede Vivaldis ’De 
fire årstider’ satsen ’Vinter’ 
og Niels som spillede en finsk 

tango. Denne skulle han frem-
føre på Industriens scene den 
følgende aften. Karen Valeur 
berettede ind imellem om sko-
lens internationale aktiviteter, 
hvor eleverne, afhængig af 
niveau, skal på rejse til Hol-
land, Finland og deltage i Carl 
Nielsen Masterclass i Kina. 
Et interessant indblik i netop 
grundlaget for, at der med alle 
midler søges holdt liv i en mu-
sikforening på Helnæs.  

beretning og økonomi

Ca. 25 blev tilbage til det 
egent lige program. Fornemt 
fremmøde. Såvel formanden, 
Merete Edlefsen som kassere-
ren Jørgen Larsen lagde ikke 
skjul på, at stramningerne i de 
offentlige budgetter også ram-
te foreningen. Ca. halvdelen af 
tilskuddene var barberet væk. 
Det stiller krav til tilpasninger 
eller støtte fra anden side og 
på kort sigt til formuen. Også 
stor opmærksomhed på re-
pertoirevalget har betydning, 
idet billetsalget trods alt er en 
afgørende betingelse for for-
eningen. En succes var blevet 
skabt ved foreningens samar-
bejde med Forsamlingshuset 
om vinterfesten, hvor der blev 
fuldt hus med De Torøhuse 
Spillemænds festlige musik 
til middag og dans. En kæm-
pesats er også den indledende 
koncert med Sigurd Barrett. 
Her har fire menighedsråd 

spyttet i kassen og da Kærum 
Kirke er den største, afholdes 
koncerten der. Det er den 20. 
maj kl. 15 og her fortæller, 
synger og spiller Sigurd og 
Snapper bibelhistorie. Resten 
af programmet henover som-
meren ligner noget, som bør 
tiltale det publikum, man of-
test har set i Præstegården, 
afsluttende i august med den 
meget populære Operaaften 
med operachef Jesper Buhl. 
Formanden nævnte også 
samarbejdet med Højskolen 
og takkede for den støtte, der 
ydes af folk, der ikke direkte 
er forpligtede. Hun sluttede 
med at udtrykke sin forvent-
ning til en god sæson, trods 
konkurrencen fra musikste-
derne i Assens og Årup.

Valg og støtter

Foreningen havde sidste år 
ændret vedtægter, således man 
opererer med en bestyrelse på 
9 personer og ingen supple-
anter. Dette ønskedes ændret, 
således der også skulle vælges 
2 suppleanter. Her havde be-
styrelsen spurgt sig for og fået 
så stor tilslutning til valg af be-

styrelse, at der måttes skriftlig 
afstemning til. Ligeledes et 
overtalligt antal til suppleant-
pladserne, men her trak en 
kandidat sig, så man undgik 
skriftlig valg. Valgt blev Mari-
anne Therp (genvalg), Merete 
Edlefsen (genvalg), Elsebeth 
Holk, og Lotte Birkedal (ny-
tilflytter på Stævnevej). Sup-
pleanter: Britta Schall Holberg 
og Birgitte Elovara. Nu en  helt 
igennem kvindebestyrelse. 
Jørgen Larsen, der gik af som 
kasserer, og ud af bestyrelsen, 
havde gennem det sidste år 
været ene hane i kurven. Efter  
generalforsamlingen gik en li-
ste rundt, hvorpå medhjælpere 
til koncertaftenerne meldte 
sig. 

En fin aften med god udgang

Det blev således en aften med 
en god opslutning om forenin-
gen og om en aktivitet, som 
mange har haft glæde af at 
deltage i gennem de seneste 
mange år. Aftenen sluttede 
med et let traktement. Man 
kan se mere om foreningen 
og det kommende program på 
www.helnæskultur.dk 

stor opbakning til 
Musikforeningen

Sommerkoncert i HKM  foto: Tina Valbjørn

PROGRAM 2011

HKM ś sommerprogram
foto: Tina Valbjørn
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Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak (aut. kloakmester)
Murerarbejde udføres · Belægningsarbejder

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

Hanne ’Graver’ rundet 50
I den lyse stue serverer Hanne 
albrechtslund kaffe og hjem-
mebagte fastelavnsboller for 
HP´s udsendte, der er mødt op til 
hyggelig samtale i anledning af 
Hannes 50 – årsdag den 4. april. 

FØdsELsdaG
af Anne Hansen og Marianne Therp 

Hanne er et så kendt ansigt i 
vores lille samfund, så hun 
med stor selvfølgelighed in-
viterer til åbent hus i Forsam-
lingshuset som Hanne Graver. 
For som hun siger: ”Der er da 
ikke nogen, der ved, hvad jeg 
hedder til efternavn.” 
Hanne har ikke altid boet på 
Helnæs; hun blev født i Lunde 
ved Søndersø og boede der til 
hun var 6 år. Da flyttede fami-
lien til Hårby med Hanne og 
hendes 1-årige søster. På Hårby 
Skole fik Hanne sin skolegang 
og hun fortsatte efter niende 
klasse på Handelsskolen i As-
sens. Derefter kom hun i lære 
i Hårby Boghandel; et interes-
sant sted, da de handlede med 
mange forskellige varer.

Hanne, niels og husene

Inden Hanne var udlært, havde 
hun truffet sin Niels, og de 
skulle finde et sted at bo. Det, 
der passede til pengepungen og 
med en dejlig natur omkring, 
var et lille hus på Helnæs By-
vej 50, blev købt i 1978.  Niels 
er en flittig og dygtig murer, så 
det varede ikke længe, inden 
han gik i gang med at udvide 
hjemmet. I første omgang for-

længede han stuehuset til dob-
belt størrelse. Næste etape blev 
en ombygning af ”skuret”, som 
selv om det blev bygget meget 
om, stadig blev kaldt ”skuret”. 
Niels gjorde så meget arbejde 
der, så det blev en dejlig lejlig-
hed for deres unge mennesker, 
som i mellemtiden var kom-
met til. 

Flytter over gaden

Da der ikke var mere plads til 
at bygge på den parcel, købte 
de genbohuset og renoverede 
det fra øverst til nederst. Selv 
haven var svær at kende igen 
efter, at Hanne og Niels var 
flyttet ind. De har nu boet der 
i 4 -5 år. Men de er i gang igen 
- igen. I øjeblikket ser vi Niels 
og Hannes eget hus - helt fra 
grunden - vokse op på en ny 
grund på den anden side af ga-
den: nemlig på Helnæs Byvej 
52. Bemærk, det er den anden 
side af gaden og nabo til det 
første hus. Hanne synes, det 
er spændende at være med til 

at forme og indrette de huse, 
Niels har bygget til familien. 
Og der er ikke langt fra det ene 
hus til det andet. Men det er 
der en god forklaring på. En af 
de ting Hanne fremhæver flere 
gange i løbet af vores samtale 
er nemlig, hvor glad hun er for 
at bo, hvor hun bor. Hun og 
Niels har et meget nært og godt 
samvær med alle på vejen, som 
vi fornemmer, de ikke ville 
drømme om at flytte fra. 

En overraskende  
familiebegivenhed

Hanne og Niels har 3 børn, 
Christian, Camilla og Cecilie, 
som vist alle gik i den ugent-
lige eftermiddagslegestue, som 
var på Helnæs Skole, da de var 
små (og som sjovt nok blev 
”bestyret” af HP ś udsendte - 
på skift). Det har indtil nu givet 
4 børnebørn, hvor den ældste 
er 4 år. Alle er døbt i Helnæs 
Kirke. Christian har Mikkel 
på 4 og Alberte på 2 år. Ca-
milla har Aleksander på 2 år 
og Amalie på 1 år. Den yngste 
Cecilie er udlært som lager- og 
logistikoperatør på Summer-
bird i Assens og hun nyder at 
være sammen med sine niecer 
og nevøer. Hun var på tur med 
Mikkel, da vi besøgte Hanne.
Familien fik sig en stor over-
raskelse, da den var inviteret 
til barnedåb af Christians den 
ældste. Da gudstjenesten var 
slut, bad præsten kirkegænger-
ne om at blive siddende, for nu 
skulle der være bryllup. Plud-
selig gik Christian og Trine op 

til alteret og de blev viet uden 
at nogen vidste det i forvejen. 

Hanne Graver

Hanne troede ikke hun nogen-
sinde skulle ha’ jobbet som 
graver ved Helnæs Kirke. Hun 
brød sig dengang ikke om at 
komme på en kirkegård. Det 
var Ole ’murer’, der opfordrede 
hende til at søge. I begyndelsen 
var hun afløser for Ole ’graver’, 
men selv troede hun ikke, det 
var noget blivende job for hen-
de. Hanne er nu blevet meget 
glad for sit arbejde. Det er me-
get afvekslende og hun møder 
mange spændende mennesker 
– især om sommeren, hvor turi-
sterne gerne vil høre om kirken. 
Hanne kan også lide den fri-
hed, der er i selv at tilrettelægge 
sit arbejde og hun er glad for at 
være meget ude i vejret. Inden 
for de sidste år er der kommet 
automatisk ringning med kir-
keklokken. Det er Hanne ikke 
så tilfreds med. Automatikken 
virker ikke altid, som den skal 
og lyden er også anderledes. 
Klangen i klokken lød bedre 
med ”menneskehånd”.

natur og fritid

Hanne siger: Jeg vil ikke flytte 
herfra, jeg holder af både men-
neskene og naturen herude. 
Glemmer aldrig den fantasti-
ske opkørsel fra Langøre første 
gang og nyder alt ved naturen. 
Udover arbejdet med hus og 
have, har jeg glæde af at strikke 
og fik også malet et par maleri-
er, da jeg syntes, der var for lidt 
farve i stuen. Men selvfølgelig 
er det børnebørnene, som giver 
de største glæder nu.

Hanne under sine billeder
foto: hba
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KORT nyT
Generalforsamling i 
borgerhuset 
Formanden Birgitte Elovara 
gennemgik i sin beretning 
det store arbejde der var 
gennemført det sidste års tid 
med en række møder med 
kommune og Højskole, for 
at få afstemt de økonomiske 
forhold. Huset kunne dog 
kun få de 5.000 kr, andre 
lignende samlingssteder får. 
Aftalen om rengøring og 
varme etc. med Højskolen, 
der lejer sig ind i Borger-
huset, benævntes også som 
tilfredsstillende. Restsal-
doen i budgettet måtte så 
frembringes ved husstands-
indsamling (medlemskab) 
og ved betaling af brug af 
huset. Formanden rettede 
en stor tak til alle, der havde 
bidraget og medvirket posi-
tivt ved at få det til at hænge 
sammen. 
Der er meget fokus på, at 
huset holdes ved lige, hvor-
for man havde et ønske om 
at dørene blev udskiftet og 
gjort tættere. Dette blev dog 
for dyrt, en lempelig renove-
ring kunne klare det i første 
omgang. Toiletterne skulle 
renoveres. Dette sker ultimo 
april og her var der sat penge 
af. Ønskerne er mange. Nye 
stole og bedre styr på el- og 
varmeforbrug. Det fandtes 
nødvendigt at sætte penge af 
til nyt tag på huset, selvom 
det først var nødvendigt om 
en årrække. 
Nytilflytter Tove Klinge, 
Strandbakken erstatter Mo-
gens Rasmussen, som ikke 
ønskede genvalg. Loppe-
markedet er et nyt initiativ 
som man gerne ville afholde 
årligt. 

pd

nationalpark det sydfynske 
Øhav på programmet …
igen…igen. deadline for hø-
ringsperioden, var udgangen 
af marts måned. assens Kom-
mune afholdt sit borgermøde 
mandag den 21. marts. 

REFERaT
af Susanne B. Sørensen 

Omkring 100 mennesker var 
mødt op for at få den sidste 
information og deltage i en 
afsluttende debat. Panelet 
bestod af Ole Knudsen, As-
sens Byråd og medlem af 
Styregruppen. Jens Zimmer, 
bestyrelsesmedlem i skepti-
kerforeningen, Rudi Kragh 
Rusfort, formand for støtte-
foreningen, Rico Boye Jen-
sen, leder af sekretariatet for 
Nationalparken (NP), og til 
at styre det hele var indkaldt 
redaktør Troels Myhlenberg 
fra Fyens Amts Avis. Efter 
kort velkomst af Ole Knud-
sen, understregede aftenens 
ordstyrer, at kodeordet for 
aftenens tema var frivillig-
hed samt at programmet var 
tilrettelagt således, at Rico 
B.J. gav en oversigt over 
planen for NP og derefter et 
indlæg fra hver af de to for-
eninger imod og for, derefter 
kaffepause og debat. 
Rico B.J. indledte med at 
nævne, at nationalparktanken 
er baseret på 4 hovedpunk-
ter: NATUR, KULTUR-
ARV, FRILUFTSLIV og 
ERHVERV. Og målet med 
det hele er at styrke disse 4 
punkter, og skabe vækst og 
trivsel. Dette vil kun kunne 
opnås ved handling og sam-
arbejde, ellers sker der intet. 
Rico viste med grafer, at 
såvel beskæftigelse som bo-
sætning var faldende, om end 
meget forskelligt for forskel-
lige erhverv. Planen nævner, 
at området har gns. lavere 
indkomst, uddannelsesni-
veau, huspriser og iværksæt-

terrate, hvis man sammen-
ligner med resten af Fyn og 
hele Danmark. Han nævnte, 
at der var ca. 20 mill pr. år 
at arbejde med. Disse penge 
kan bl.a. bruges til at etablere 
et offentligt stinet, så man 
netop ikke får færdsel på 
uønskede steder, som er et af 
modstandernes argumenter. 
Fra andre sammenlignelige 
nationalparker, bl.a. i udlan-
det, har man absolut positive 
erfaringer.

Imod og for - indlæg

Jens Zimmer beklagede sig 
over, at området har skiftet 
størrelse; det nu er alt for 
stort. Han mener heller ikke, 
at det vil give den store vækst 
i antallet af arbejdspladser, 
som det er intentionen, Ana-
lyserne er ikke gennemført 
tilbundsgående nok, og så 
kan man ikke stole på loven, 
når det gælder frivillighed. 
Det vil være ministeren, der 
har det sidste ord, hvis der 
opstår interessekonflikter, og 
det er han ikke tryg ved. 
Rudi R.K., der på vejen til 
mødet havde passeret kom-
munegrænsen til Assens med 
skiltet ’mulighedernes land’ 
mente, at vi her i området har 
en enestående natur, som vi 
bør gøre alt hvad vi kan, for 
at værne om. Og at projek-
tet kan gøre meget for både 
Svendborg og Fåborg-Midt-
fyn kommuner, der begge 
er meget interesserede i at 
blive indlemmet, bl.a. p.g.a. 
forøgede muligheder for flere 
arbejdspladser.

Kaffepause, spørgsmål og 
debat

Der var spørgsmål om mang-
lende fuglebeskyttelse, kla-
ger over, at arbejdsgrupperne, 
etableret tidligere i forlø-
bet, ikke blev hørt, (hvilket 
blev tilbagevist). En mente, 
at det var mere naturbenyt-
telse end naturbeskyttelse. 

Fra den mere positive front, 
mente flere, at de økonomi-
ske tilskud kunne bruges til 
at afhjælpe den dårlige in-
frastruktur, og måske på sigt 
ville være med til at trække 
bedre uddannede til området 
(det mangler vi), og rigtig 
mange syntes, det ville være 
positivt, med lidt mere liv i de 
lokale småsamfund gennem 
”gæster” til området. En øko-
landmand m/k, fattede ikke, 
at folk ikke så muligheder 
i stedet for begrænsninger. 
Hun foreslog bl.a., at man 
brugte intervaller, forstået 
således, at man i en periode 
havde f.eks. fuglebeskyttelse 
på programmet, en anden pe-
riode infrastruktur o.s.v. 
Efter dette – lidt mere kon-
struktive indslag – sluttede 
aftenens ordstyrer af. Inden 
da, havde aftenens vært, Ole 
Knudsen, konkluderende 
nævnt, at en undersøgelse i 
Assens Kommunes af bor-
gernes præferencer viste, at 
adgang til naturen var vægtet 
nr. 2 af en række mulighe-
der. 

blev vi klogere?  

Nej, egentlig ikke. Man må 
konstatere, at de holdninger, 
folk har taget i starten af et 
forløb, er mere end svære 
at rokke ved. Hele øvelsen 
handler mere om at finde ar-
gumenter for sin beslutning. 
Dette var også med i Ole 
Knudsens sidste ord, hvor 
han klart sagde, at det hele 
ville ende med, at Assens 
nok fik ’de positive’ med, 
dvs. Jordløse Bakker og skar 
’de negative’ fra, dvs. Hel-
næs, når beslutningen skulle 
tages.

borgermøde i Jordløse 
forsamlingshus

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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ELARBEJDE MED GARANTI

2010
Aut. El-installatør
John Pedersen A/S
Melvej 8 - 5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14
www.jp-assens.dk
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Højskolen på Helnæs
Aktive forårskurser 2011
sydfynske øer i Maj 9. maj – 15. maj 1 uge
slotte og Herregårde på fyn 16. maj – 22. maj 1 uge 
fynsk natur og fortidsminder 23. maj – 29. maj 1 uge
vandringer langs lillebælt 30. maj -   5. juni 1 uge
vandringer langs øhavet 6. juni - 12. juni 1 uge
oplev sydfyn - mest for ældre 13. juni – 19. juni 1 uge
oplev sydfyn - mest for ældre 20. juni – 26. juni 1 uge

sensoMMerHøjskole – også for seniorer
oplev sydfyn – mest for ældre 22. aug. – 28. aug. 1 uge
Menneske og tro 29. aug. -   4. sep. 1 uge
vandringer i Høstens tid 5. sep. – 11. sep. 1 uge
fynsk natur/kunst/Højskolefag 12. sep. – 25. sep. 2 uger

kunstskolen på Helnæs – soMMeren 2011
Maleri – tegning – Akvarel – keramik
uge- og 14-dages kurser fra 27. juni til 21. august

Aktiv på 
sydfyn

Bestil brochurer  64 77 19 93www.helnaes.dk

Fastelavnsfest i  
Forsamlingshuset

Søndag den 6. marts var al-
verdens mystiske skabninger 
i alle aldre mødt op i forsam-
lingshuset til årets tøndeslag-
ning. En del var så heldige, at 
få gevinst af den ene eller an-
den grund.

De heldige var:
Kattekonge ved stor tønde: 
Chrestine Schram
Kattedronning ved stor 
tønde: 
Ida Marie Hansen
Kattekonge ved lille tønde: 
Pil Munk Carlsen
Kattedronning ved  
lille tønde: 
William Foss Madsen

Hvad udklædning angår 
så var:
Den sødeste: 
Fenja Woller, 
Den sjoveste: 
Jonas Kristian 3 år, 
Den farligste: 
Mark Foss Madsen,
Den uhyggeligste: 
Alfred Hansen.

Efter gevinsterne var uddelt, 
blev der bidt til bolle, danset 
ballondans og leget på bedste 
fastelavnsvis.
Der var 26 udklædte børn 
og 30 mere eller mindre ud-
klædte voksne. 

 ah

En troldepige foto: hba Kattekongen Pil foto: hba

Kattedronningen William foto: hba En cowboyder foto: hba

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

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

Se vejledninger og pletguide på www.maxi3.dk
www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

Kunsten at 
Klippe græs

JOnsereD lt 2213
Kompakt og behagelig havetraktor,

der er let at manøvrere,
selv under trange forhold.

Klippebredde 77 cm

10.995,-
Fås mod merpris med trinløs

automatisk transmission

JOnsereD lM 2147 CMDae
Robust plæneklipper med elstart, autowalk, 

hjul med kuglelejer og tre forskellige 
klippesystemer - opsamling, bio-clip 

og bagudkast. Klippebredde 46 cm

4.195,-
Mulighed for finansiering via

Jonseredkortet – hør mere hos din 
lokale Jonsered-forhandler

Flemløse Maskinforretning ApS
Springenbjergvej 15 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 64 72 11 74
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
10. april kl. 11.00  
17. april kl. 9.30 Palmesøn-
dag 
21. april kl. 11.00 Skærtors-
dag
22. april kl. 9.30 Langfredag
24. april kl. 11.00 Påskedag
25. april kl. 17.00 2. Påske-
dag (K)
1. maj kl. 10.00 Konfirma-
tion

Menighedsrådsmøde 
11. maj kl. 19.00 i Borgerhu-
set.

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

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs
onsdag den 27. april kl. 19.30
Tilmelding Jørgen 6477 1829 
eller Dan 6477 1501
eller darajo@mail.dk 
Hilsen Dan

Rock’n Roll koncert på 
højskolen
Den 11.4 kommer Young He-
arts til Højskolen på Helnæs. 
Young Hearts er et band af 
unge studerende fra Det Ryt-
miske Musikkonservatorium 
i København. Musikken 
trækker på inspiration fra 
60’ernes rock’n’roll, men er 
skrevet af bandets medlem-
mer. Koncerten starter kl. 
19.30.

Loppemarked og 
elevudstilling på højskolen
(sammen med Borgerhuset) 
lørdag den 30. april.
April sluttes af med udstil-
ling og loppemarkeder på 
højskolen/borgerhuset. Ele-
verne på højskolen udstiller 
nogle af deres arbejder i høj-
skolens værksteder. I gymna-
stiksalen er der boder, hvor 
der er mulighed for at gøre 
et spændende fund og en god 
handel. 

Foredrag med Naser 
Khader på højskolen
Den 13.4 holder Naser Kha-
der et foredrag med titlen 
Den tvivlende muslim. Naser 
Khader er en mand, der for-
mentlig ikke behøver nærmer 
præsentation. Til gengæld er 
vi sikkert mange, der gerne 
vil høre hans analyse af og 
mening om religion, integra-
tion og demokrati. 

Foredrag med Thor Seierø 
Mouritsen på højskolen
Den 27. april. Journalist og 
presserådgiver for fødevare-
ministeren Thor Seierø Mou-
ritsen. Emnet for foredraget er 
politisk kommunikation eller 
mere folkeligt udtrykt spin. 
Begge foredrag er kl. 19.30 
Efter foredragene er der kaf-
fe og kage, pris 30 kr. 
Med venlig hilsen
Chr. Falk. forstander

Sy og Strik
Nu er det forår, derfor holder 
vi sæsonafslutning mandag 
den 11. april kl. 19.00. 
Ta’ dit sytøj, strikketøj eller 
andet håndarbejde med til 
en hyggeaften med kage og 
kaffe. Tilmelding ikke nød-
vendig. Evt. spørgsmål til 
Birgitte på tlf. 23 27 68 58.

Tarteletfest 2011
Festen afholdes fredag den 
8. april. Alt udsolgt
Helnæs Tartelet Selskab

Petanqueklubben
Generalforsamling afholdes 
i Borgerhuset tirsdag den 12. 
april kl. 19.30 
Bestyrelsen 

Forsamlingshusets 
årskalender
Fugleskydning  16.juli
Oktoberfest  1.oktober
Generalforsamling 15. nov.
Juletræ 17. december 
Oktoberfesten erstatter høst-
festen idet vi vil prøve at 
finde på noget nyt i år.
På bestyrelsens vegne
Susanne

Loppemarked og elevudstil-
ling i Helnæs borgerhus
– Nu med kagekonkurrence!
Lørdag d. 30. april kl. 11.00 
til 16.00 afholdes loppe-
marked i Helnæs Borgerhus 
og elevudstilling på Helnæs 
Højskole.
Vi regner med at annoncerin-
gen på forskellige websites o. 
lign. medfører et købestærkt 
publikum og en masse glade 
gæster. DER ER STADIG 
MULIGHED FOR AT FÅ 
EN STAND VED HEN-
VENDELSE TIL HANNE 
PÅ 6471 1399.
Da vi ved at Helnæs også 
har dygtige bagere, vil vi be-
nytte lejligheden til at afholde 
en kagekonkurrence i fælles-
rummet. Kagerne afleveres 
kl. 10.30, hvorefter de vil blive 
fotograferet, inden de sælges 
i kageboden. I løbet af dagen 
stemmes om den flotteste kage 
og vinderen kåres kl. 15.00.
Overskuddet fra kagesalget går  
naturligvis til Borgerhuset.
Er du frisk på at bage en kage 
og måske blive den heldige 
vinder af en FANTASTISK 
PRÆMIE, modtager Birgit-
te eller Hanne meget gerne 
din tilmelding til konkurren-
cen på tlf. 86 92 60 68 eller 
6471 1399.
Vi håber på et kæmpe opbud 
af dejlige kager, og glæder os 
til at se Helnæsboerne til en 
hyggelig eftermiddag i Bor-
gerhuset.
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Fællesspisning
Den 29. april kl. 18.00 er der 
fællesspisning i Borgerhuset. 
Tag selv tallerken, bestik og 
kop med. Tilmelding skal ske 
til Annelise & Christian eller 
Hans & Bente senest 21. april. 
Vi glæder os til at se jer. 

Kursus i Pilefletning
Pilekurser for begyndere og 
øvede 4. og 5. juni, 25. og 26. 
juni, 10. og 11. sept. på Hel-
næs Camping. Begge dage 
fra kl. 9-15. Pris: 550 kr. og 
materialeudgifter.
Tilmelding til Rie på tlf. 22 
74 11 68.

Ændring 
hjertestarterkursus
P.g.a. uforudsete ændringer er 
hjertestarterkurset er flyttet fra 
søndag den 3. april til lørdag 
den 9. april kl. 10.30. Mie har 
lovet at bage en kage til kaffen.
2. kursus i brug af de nye 
hjertestartere på Helnæs. (Se 
artikel i HP feb. 2011 side 
3 /www.helnaesposten.dk). 
Kurset afholdes den 9. april 
kl. 10.30 til ca 15.30 på Hel-
næs Camping i TV-stuen 
Tilmelding til 
Eigil Kristensen 
tlf. 64 77 13 39 / 40 42 93 88 

dET sKER I aPRIL 2011 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

  Nana Agger

26 marts-10 april 

Kunstforeningen for Faaborg og omegn

reception lør.26marts kl. 13
åbningstider: lør-søn kl.11-14.55

Konservesgården,Østergade 45 ,1sal 

nana agger
26. marts til 10. april

Kunstforeningen 
for Faaborg og omegn

sidste chance 
for at se en 

enestående udstilling

Åbningstider: 
Lør-søn kl.11-14.55
Konservesgården,
Østergade 45, 1sal

5600 Faaborg
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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
hefohus@gmail.com
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 2015 9773

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

Helnæs Miljø-  
og Energiforening 
Fmd. Anders Lyng
Tlf. 6477 1804 / 2946 4619

KØb OG saLG PERsOnLIGE

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 

JOLLE 14 fod’s db. skroget 
glasfiber jolle m./ årer 
Johnson 4 hk motor m. kort 
ben og ophalervogn sælges 
samlet kr.  8.000,-
Rednings- og svømmeveste i 
str. fra 10 / 20 kg til og med 
90+ kg kr. 100 pr. stk.
Dreisler, Ryet 22, Helnæs
tlf. 64 77 12 72 / 24 62 84 03 
/24 82 25 30.

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

Gl. grå cementtagsten 
kan afhentes gratis på Strand-
bakken 22 i uge 17.
Henvendelse 64 77 14 85 
(Antikken)

Ledig boks i frysehus
Kan overtages, også gerne af 
beboere på sommerlandet.
Henvendelse Anne Hansen
Tlf. 64 77 13 76

Hjertelig tak
for udvist opmærksomhed 
ved min tiltrædelsesrecep-
tion som forstander på Høj-
skolen på Helnæs den 1. 
marts 2011.
Med venlig hilsen
Christian Falk Rønne
Forstander

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

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

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

Udlejes: Ferieappartment 
Sælges: Ny børnerejseseng 
300 kr., 2 stk. brugte, funk-
tionsdygtige (antikke) bræn-
deovne 8000 kr. og 6000 
kr. og Originale petroleums 
skibslamper pr. stk. 800 kr. 
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæs Byvej 3, 
tlf. 64 77 18 59

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612
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dalvænget 10
5610 assens
tlf. 64 71 55 58
biltlf. 40 11 81 26
e-mail: 
erling@ep-assens.dk

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

sønderby 
smede- og VVs

v/Karsten andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Gl. Brydegaard 
byder velkommen 
“Mad fra bunden  

– til glæde for munden”

Åbent alle dage kl. 12-21

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

Vi er gode til at sælge 
boliger – men vi har også
Danmarks største boligavis 

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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En usædvanlig varm og sol-
rig eftermiddag var ram-
men om et af de efterhånden 
mange arrangementer Per 
Lyder Dahle har tilrettelagt 
i forbindelse med skiftende 
udstillinger i Galleriet. Per 
arbejder intenst med at om-
skabe Præstegården fra at 
være et lokalt samlingssted 
til at blive et centralt sted for 
nordisk / norsk kunst og kul-

tur. Derfor er det naturligt, at 
hans nære samarbejde med 
den norske ambassade bety-
der, at han for tredje gang har 
fået den norske ambassadør, 
Jørg Willy Bronebakk til at 
holde tale ved åbningen af 
udstillingen. Foruden dette 
norske indslag var også borg-
mesteren fra Jølster tilstede. 
Det havde sin baggrund i, at 
den ene af de to udstillende 

kunstnere, Oddlev Apneseth, 
der er en norsk prisbelønnet 
fotokunstner, kommer der 
fra, bor der, og har hentet 
sine motiver til netop denne 
udstilling i Jølster. Den an-
den kunstner er maleren 
Arild Heimen. Han er fra 
Oslo. Som sædvanlig – må 
man næsten – sige, var det 
vor egen borgmester Finn 
Brunse, der officielt åbnede 
udstillingen, som han har 
gjort så ofte før. Foruden 
disse notabiliteter var et stort 
indbudt publikum kommet. 
Solen gjorde sit til, at publi-
kum befandt sig godt i haven. 
Udstillingen, der breder sig 
både i galleriet i Hestestalden 
og overalt i stuerne er åben 
lørdag-søndag og helligdage 
fra 12-16 til 25. april 2011. 
Et lille udpluk fra presse-
meddelelsen siger om de 
to kunstneres billeder: Om 
Oddlev Apneseth.

Resultatet er ikke en affoto-
grafering af den virkelighed, 
der umiddelbart møder os, 
men en affotografering af 
den virkelighed, Apneseth 
ser gemt bag den såkaldte 
virkelighed.
Om Arild Heimens billeder: 
Farverne flyver over Arild 
Heimens lærreder – fra lette 
lyse, næsten transparente pa-
steller til klare, stærke og di-
stinkte koloristiske udtryk.
Lethed, lys og liv strømmer 
ud af billederne. Men også 
eksplosive farvesammenstød, 
der gløder mod én, fortæller 
om andre sider af livet.

Tidlig åbning af Galleri Helnæs Gl. Præstegård

Sol i haven foto: pd

Den norske ambassadør taler, galleristen lytter foto: hba


