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INDHOLD
Generalforsamling Helnæs kultur- og musikforening – side 4
Formanden Marianne Therp udtrykte sin store tilfredshed med at
bestyrelsen nu er på 9 medlemmer og 2 Suppleanter. Det har givet
nyt blod og nye idéer og flere kræfter at trække på.
Landadelige trængsler – med happy end – side 5
Endnu engang er det traditionsrige fænomen – dilettantkomedie – gennemført i forsamlingshuset på Helnæs. Stor tilslutning med lokale spillere og medhjælpere, der kan fastholde traditionen og skabe fornyelse.
Kvinden der fandt melodien på Helnæs – side 7
Elsebeth Holk og hendes Preben har haft mange års tilknytning til
Helnæs. Hun har suget til sig af kreativ og kunstnerisk inspiration og
har givet sin musiske interesse videre. Er engageret, som enhver skal
være her på stedet. Elsebeth Holk fylder fredag d. 27. april 70 år.
Bestyrelsen arbejder støt videre – side 8
På Borgerhusets generalforsamling 20. marts 2012 viste det sig,
at bestyrelse forholder sig meget realistisk til den usikre situation,
som foreningens nærmeste samarbejdspartner, Højskolen på Helnæs, befinder sig i.
Vi tager temperaturen på frysehuset – side 9
Efter lukningen af Brylle Frysehus, har Helnæsposten undersøgt,
hvordan det ser ud med Helnæs Frysehus. Der har næsten hver
måned været annonceret med ledige bokse i HP.
TEMA: Kunstnerliv på Helnæs – side 10
Denne måneds kunstnerliv på Helnæs omfatter to kunstnere, Aksel
Nürnberg og Niels Hyhn. Især Nürnberg har været omkring på Helnæs,
men det er Niels Hyhn, der har et billede fra Helnæs på museet i Assens.
Forårsdag på Helnæs – side 12
Vi glæder os, siger alle, som nu er med i at få søndag den 29. april
til at blive noget særligt her på Helnæs. Arrangørerne håber selvfølgelig også, læserne glæder sig. Læs her om alle aktiviteterne og
se mere i annoncen og under det sker.
Dispensationer søges hos ministeren – side 13
Helnæs Miljø- og Energiforening afholdt informationsmøde og generalforsamling 28. februar, hvor især solcelleenergi var i centrum
for debatten. Stor interesse for foreningens virksomhed.
Rettelse: I sidste nr. af HP skrev vi i artiklen om Jørgen Nielsen, at
skolen byggede om, fordi ”der nu skulle specialklasser og – undervisning til, bl.a. skolekøkken”. For at undgå enhver misforståelse
var meningen ”… faglokaler til bl.a. skolekøkken”.
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Leder
Hilsen til forårssolen
Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg bli’sr 5 år ældre ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner
bli’r jeg ung!
Sådan lyder første vers i Poul Dissings og Benny Andersens
kendte forårssang. Slår man den op på Google, finder man ofte,
at den er indledningen til megen jammer og elendighed, når en
foreningsformand skal klage over tidens ugunst, som har ramt
foreningen. Og rigtigt er det, at i alle 5 vers indledes med de
ulykker, der er overgået de to visemestre økonomisk. ”Sparegrisen er tom”, ”der er caries i tidens tand”. ”Dens emalje trænger
voldsomt til forstærkning”. Men i alle 5 vers reddes den dystre
stemning af forårssolen. Når blot den skinner ”bliver jeg ung”,”
står jeg op”, ”bliver jeg varm”, ”glad” og ”jeg lever”. Forårssolen
ændrer og overdøver alt det ”trælse”. Sangen er fra 1981, året der
indledte det årti, der blev kaldt fattigfirserne, og som kronedes
med et voldsomt økonomisk indgreb - kartoffelkuren – i 1986.
Tvangsauktioner og arbejdsløshed slog rekorder og mange andre
ulykker ramlede ind over mange mennesker.
Denne dramatiske indledning – forårsaget af søgningen efter en
forårssang – er nok i overkanten til at karakterisere den tid, vi
lever i - netop nu. Men det er dog ikke spændende at erfare, at
vort rige land, ikke længere kan holde sammen på sig selv og
forblive i den gode del af skalaen, som måler kraft og velstand,
sammenlignet med andre.
Snævrer vi perspektivet ind til vor egen lille halvø, så er der også
rigeligt med udfordringer. Først og fremmest på det korte sigt,
hvordan skal vi få højskolen til at overleve? Se på dens hjemmeside og se hvilken optimisme og idérigdom, der er fostret for at få
trukket det nødvendige antal ”kunder” til. Se på ejendomsmarkedet, det er op ad bakke, hvis man vil sælge, Når nationens
situation er vanskelig, er udkantens endnu værre. Kampen om
energiløsninger, der har det rette sigte og som kan betales, er en
lang og tung proces. Er der endelig løsninger, som ønskes sat i
værk, så vil det ikke være muligt at få de sædvanlige finansieringskilder med, idet der ikke er sikkerhed for, at pantet er det
værd i morgen, som det er vurderet til i dag.
Men når forårssolen skinner, ja, så er det, at alting kan lade sig
gøre. Og hvordan det. Jo, fordi det afhænger af os selv. Det handler om, i fællesskabets navn, at søge frem til løsninger, der overkommer de politiske, personlige og formelle barrierer der ofte
sættes op for at kunne gøre noget fornuftigt. På den måde bliver
forårssolen symbolet på, at det er nu, der skal ske noget, der bringer os fremad – ikke, at vi behøver at blive de rigeste i Verden,
men at vi ”blive glade, unge, varme og levende” og dermed hjælper hinanden til at klare vore fælles udfordringer.
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Hvad blev der af de
indsamlede penge?
På Helnæs har de lokale beboere foranlediget en indsamling
til Højskolen.
I den forbindelse er der samlet
ca. 22.000 kr. ind. Endvidere
har Højskolen modtaget kr.
15.000 fra Jeppe Kehlet fonden. Pengene fra dette går til
markedsføring. En stor del af
midlerne, bliver brugt til udviklingen af den nye grafiske
profil, der går igen på alt ma-

teriale, trykt som elektronisk.
Det er et stort udviklingsarbejde, der er både tiltrængt og
nødvendigt. Dette arbejde er
lagt i hænderne på grafiker/
kunstner Helle Scheffmann.
En del af pengene bruges ligeledes på den tekniske side
af hjemmesiden. Endelig er de
nye postkort og enkelte annoncer finansieret af denne konto.
(Fra Højskolens Nyhedsbrev
1.årgang 1.udg. Marts 2012.
Henrik Hartvig)

Indsamlingsholdet og forstander		

Svar til Christian Falk
Rønne
I forlængelse af Christian Falk
Rønne’s ”Årsberetning fra en
tidligere forstander” i sidste
nummer af HP, er der et par
formelle ting, jeg gerne vil
kommentere. Christian skriver, at bestyrelsen ikke nødvendigvis er repræsentativ,
fordi den selv godkender nye
medlemmer af skolekredsen.
Jeg kan oplyse, at i skolens levetid er ingen blevet afvist. Det
er en formalitet, som skyldes
skolens vedtægter, der på det
punkt følger undervisningsministeriets vejledning. (Se note
1) Jeg gætter på, at undervisningsministeriet ønsker det
sådan, for at ingen kort før en
generalforsamling kan melde
sine egne støtter ind, og sikre
sig valg. Noget der før er sket
i højskolernes historie. Mht. at
bestyrelsen er valgt uden modkandidater, så er det naturligt
at en bestyrelse, i samråd med
skolens forstander, finder et
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eller flere forslag, når der skal
skiftes ud. Alle medlemmer af
skolekredsen kan selvfølgelig
frit opstille andre. Det gælder
også på den kommende generalforsamling d. 27. april.
Dernæst vil jeg tilbyde, hvis der
er brug for det, at mødes med
Chr. Falk på skolen og tale alle
de forhold igennem med ham,
som han ønsker drøftet.
Med venlig hilsen
Anders Lundbeck Rasmussen,
formand for bestyrelsen på
Helnæs Højskole
Jf.: Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om tilskud
m.v. til folkehøjskoler, etc.
Se: Bilag 1.§ 2Stk. 4.: Medlemskab godkendes af bestyrelsen.
Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet både af den,
som bestyrelsen har afslået at
optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

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

– VIN MED SJÆL –
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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen
Tro – trods alt

Søndag d. 11. marts havde
vi kirkehøjskoledag for de
4 sogne i Helnæs kirke og
på Helnæs højskole. Under
debatten efter foredragene
fortalte en deltager med tysk
baggrund om et brev, som en
soldat under 2. verdenskrig,
havde sendt hjem til sin far,
fra slaget om Stalingrad. Soldaten var præstesøn. Brevets
indhold kan kort gengives,
sådan her: `Far, jeg er ved
Stalingrad, og du kan godt
glemme alt om din Gud. Han
er ikke her. Han hjælper os
ikke i vores nød og elendighed`.
Når livet gør ondt, kan det
være svært at tro. Men det
er måske netop dér, at det er
mest nødvendigt, at tro, at den
magt, der står bag tilværelsen
er god og vil os det godt.
Jeg kom til at tænke på et andet brev fra Stalingrad skrevet af Løjtnant Kurt Reuber,
en tysk læge og protestantisk
præst, som fortæller, at han i
julen besluttede at tegne noget, der kunne bringe trøst til
ham selv og de andre soldater: ”Jeg overvejede længe,
hvad jeg skulle tegne, og til
sidst besluttede jeg mig for
Jomfru Maria med barnet”.
Reuber omdanner sit frosne
skyttehul til atelier. Han har
intet papir, så han må tegne
på bagsiden af et russisk landkort. Blyanterne forsvinder
hele tiden i mudderet, men til
sidst får han tegnet et billede,
som eftertiden har givet titlen
”Madonna fra Stalingrad”.
På billedet står der Julenat.
1942. Stalingradfæstningen.
Og så nogle ord fra Johannesevangeliet. Ordene: Lys,
liv og kærlighed. På billedet
ser vi Jomfru Maria med bar-

PETSHOP:
Kvalitetsfoder
til katte, hunde,
marsvin
og kaniner

net. Verdens frelser kan ikke
holde hovedet selv, det må
hans mor gøre. Fra begyndelsen er Han, som ethvert andet
menneske udleveret til livets
sårbarhed og skrøbelighed.
”Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle jer, hvor optaget
jeg har været af at male min
madonna, og hvor meget det
betyder for mig”, siger maleren og fortæller: ”Så gik jeg
rundt til alle bunkerne, og vi-

Stalingrad Madonna

ste tegningen til drengene og
talte med dem. De sad bare
dér - som om de var hjemme
hos deres mor til jul”. Til slut
holder de en slags andagt.
Soldaterne står fordybet i
tavshed overfor ”Madonnaen”, som hænger på muren i
bunkeren, og dermed udtrykkes vel også en tro - trods alt.

Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk
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Kim Vinduespudser
– det er da klart!
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Generalforsamling i Helnæs
kultur- og musikforening
Formanden Marianne Therp
udtrykte sin store tilfredshed
med at bestyrelsen nu er på
9 medlemmer og 2 Suppleanter. Det har givet nyt blod og
nye idéer og flere kræfter at
trække på.

Generalforsamling
Af Anne Hansen

sendte en hilsen og stor tak
for indsatsen. Det gjaldt især
Annelise, der står i køkkenet
i Præstegården, så tit hun
kan. Det blev nævnt, at der
ved to af koncerterne ikke
var særlig mange gæster,
men de øvrige arrangementer havde været et brag af en
succes.

Som en selvfølge begyndte
aftenen med et musikprogram. Karen Valeur, der er
medlem af bestyrelsen og
musikkonsulent i foreningen, kom med det mellemste
strygeorkester fra Assens
Musikskole – kaldet Valoerne. De 10 strygere gav en
fin koncert og Karen Valeur
fortalte om numrene ind
imellem. De spillede melodier fra forskellige lande som
Rusland, Sverige, Skotland
og USA og sluttede af med
musik fra Matador. De dygtige musikere fik stort bifald
fra et lydhørt publikum. Karen Valeur fortalte, at der har
været en musiker Sven Storm
på Helnæs, der i 1700-tallet
rejste til Italien for at studere
klassisk musik.

Som noget nyt har bestyrelsen nedsat nogle udvalg, der
er kommet med idéer, som
bestyrelsen så har arbejdet
videre med. Det har været
en stor succes og trods et
formindsket tilskud fra kommunen er det lykkedes at lave
et fint program med endda to
koncerter mere i 2012 end
tidligere år.

Beretningen og økonomi

Nyvalgt til bestyrelsen blev
Palle Hermansen, da Merete Edlefsen ikke ønskede at
fortsætte.
Der var god opbakning om
foreningen, og som de forrige år kan publikum se frem
til mange spændende arrangementer i den kommende
sæson. En fin aften, der sluttede med et lækkert traktement for de ca. 20 personer.

Foreningen fik ved sidste
generalforsamling både ny
formand, ny kasserer og ny
sekretær. Der var meget at
sætte sig ind i, men der var
rigtig god hjælp at hente
hos de tidligere bestyrelsesmedlemmer og især næstformanden, Tina Valbjørn.
Der er også en del frivillige
medhjælpere, som Marianne

Bestyrelsen har i denne og til
den kommende sæson haft
godt samarbejde med andre
foreninger på Helnæs. Det
har været omkring foredrag,
naturvandringer og et fælles
forårsfremstød for Helnæs.
Formanden opfordrede de
fremmødte til at skaffe flere
medlemmer til foreningen bl.
a. ved at dele foldere ud.

www.husqvarna.dk

www.kn-teknik.dk
Børneorkester fra Assens Musikskole indleder

Foto: ah
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Landadelige trængsler – med happy end

Anmeldelse
Af Poul Dreisler

Årets dilettantstykke ”Kom
så, søster!” ligner på alle
måder de andre, der er blevet opført gennem årene.
Der er ændringer i omstændighederne, men den gamle
komedies ingredienser er
der hver gang. En penibel
situation præsenteres, løsninger skal findes, gerne
med ufine metoder, list, forklædning og identitetsskift,
som fører til, at situationen
bliver endnu værre, gerne
med ydmygelse af ”de ufine
fine”. Når disse ”ufine fine”
har lidt nok, så løses knuden
pludselig op, maskerne falder, heltene afsløres og kan
nu træde ind som afhælpere
af de ulykkelige forhold og
(næsten) alt ender godt. Det
er den gamle Commedia
dell`arte, der via Holberg
(og Morten Korch) sætter
sine spor på talrige forsamlingshuses scener hvert år.
Og således også på Helnæs.
90 deltog i aftenens løjer.
30 om eftermiddagen, den
10. marts.
Handlingen

Situationen er den, at den
landadelige, fattige baron
Ahlenskjold er i økonomiske vanskeligheder. Hans
gods mistrives, slottet er
ved at falde ned over ørerne
på ham og hans kone. Også
over en tysk arvetante, der
har haft ophold hos dem i
8 år og tjenestefolkene, en
stuepige og en oldfrue. Gennem en advokat, ved navn
Ørnenæb, søger baronen efter sin søster Beatrice, der
er meget rig. Han forventer

hun vil kunne hjælpe ham
ud af hans morads.
Opbygningen af plottet

I første akt får vi rollerne
præsenteret og situationen
lægges frem og målet gøres klart. Der gives et godt
indtryk af den landadelige
families mangel på midler
og svære situation, idet baronen og hans hustru søger
at holde et skær af fornemhed med vaner, der ligger
langt fra deres faktiske tilstands muligheder. De vil
have folk til at springe for
sig, ønsker kun at modtage
brevene åbnede (rykkere,
regninger) etc. Den tyske
hyggetante er den eneste,
som formår at holde et niveau svarende til hendes
tro på, at hun er noget. Hun
spiller på, at herskabet skal
arve hende, hvorfor hun kan
snylte sig igennem sin dagligdag. Når hun udtrykker
sig med sin tyske accent, er
det om en verden, der ligger langt væk fra den, hun
befinder sig i. Om jagtmiddage med 5 retter, med renovering af hendes 8 værelser etc. Og skal hun bruge
penge, lægger baronen ud,
af dem, han ikke har selv.
En lille stuepige med stort
sort hår springer rundt og
råbe-synger og agerer som
om hun var alene i verden.
Er direkte uartig overfor
herskabet og bruger mest
tid på at tale i mobiltelefon
med kæresten, Kalle (buschauffør). Der kommer et
normalt menneske tilstede,
den stabile oldfrue. Hun har
dog ikke har fået løn i 11
måneder.
Scenen sat, løjerne kan
begynde

Nu kommer advokaten, rollemodel for pålidelighed,
og præsenterer løsningen
på det hele. Et dokument,
der tilfører godset og baronen 14.5 mil. kr. Eneste
modydelse, at søsteren,

Et voldsomt optrin med sårede		

Foto: Dan R-J

Beatrice, skal bo på godset
med sin stab til sine dages
ende. Der skrives under i en
rus af glæde og dette med
”stab” overhøres fuldstændigt. Beatrice, ”kald mig
Trisse”, kommer ind i nonnedragt, fulgt af endnu en
nonne, søster Bea. Chokket
bliver endnu større, da det
viser sig, at staben består af
57 nonner, 4 sekretærer og
1 pedel. Her dåner baronessen, som hun gør adskillige
gange herefter. Under alt
dette gnubber arvetanten
sig op af advokaten som
en kælen kat. Hun har dog
også udtænkt en plan for at
skaffe sig af med Beatrice
og staben. Hun lister ud og
fjerner et trin i trappen til
tårnet. Samme idé har baronen fået, hvilket betyder, at
da han skal gennemføre det,
er det ham, der falder ned
under stort bulder og brag.
Kommer ind bundet ind i
gaze fra øverst til nederst
og har slået sig frygteligt.
Samme skæbne overgår advokat Ørnenæb, der under
en tur rundt i slottet for vild
og trådte ud på den trappe,
der ikke var der. Også han
kommer ind meget tilskadekommet.

ster, men alverdens andet
man kender fra dyreparker,
Tarzanland, 8 sporet motocrossbane, diskotek og
ungdomsklub og m.m.m.
Der er plads til meget i
”mulighedernes land”, som
det udtrykkes. Jo mere, der
kommer på bordet, jo oftere
dåner baronessen. Baronen
udpeges til at arbejde som
murer og baronessen kan
male. Det afsløres, at det er
arvetanten Soffy, der er årsag til tårnuheldene, og hun
jages nu ud.

Vilde planer

Nu begynder det så at gå op
for godsejer og frue, hvad
der skal ske. Stedet skal
bruges til ikke blot klo-

Maskerne falder og
happy end

Beatrice er en temmelig
overfrisk nonne, der gerne
vil have en whisky og går i
smarte læderstøvler og det
viser sig, da løjerne er på
sit højeste, at hun faktisk
er Ørnenæbs kone. Nonne
dragterne falder, den ældre
Bea er den rigtige Beatrice,
baronens søster, der har
fundet på alt dette, idet hun
gerne ville give broderen en
lærestreg, for at han ikke har
evnet at holde gods og slot
i god stand. Og så går det
stærkt med afsløringerne.
De sidste 5 minutter ændres
billedet fuldstændigt. Bea,
den undseelige nonne er
italiensk mangemilliardær,
ejer 8 store virksomheder af
en værdi på 50 mia. dk.kr.
Læs mere på side 6

t

Endnu engang er det traditionsrige fænomen – dilettantkomedie – gennemført i
forsamlingshuset på Helnæs.
Stor tilslutning med lokale
spillere og medhjælpere, der
kan fastholde traditionen og
skabe fornyelse.
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Fortsat fra forsiden

Hun giver penge til restaurering af godset, hun er i
øvrigt mor til Stella, den
uforskammede og meget
livlige stuepige. Hun er så
rigtig nonne, og har været
anbragt i slottet som spion
og har hele tiden været i
kontakt med moderen og
Beatrice (Ørnenæb) via mo-

Instruktør og
sminkør:
Jinnie Hemmingsen
Scenemester:
Karl Åge Larsen
Altmuligkvinde
herunder spøgelse:
Annelise Larsen
Sufflør:
Anne K. Hansen

APRIL 2012

bilen, sløret som samtaler
med Kalle.
Heltene kan nu tage af sted
igen. En enkelt skurk, Soffy,
er lusket bort og de, der opsatte rænkerne, baronen og
frue, har fået en lærestreg
og nu penge til at betale
regninger og restaurere for.
Spillet

Dilettant er amatørteater,
og sådan skal det være. Det
er der, hvor naboerne får
mulighed for at se hinanden
stille sig op og spille komedie. Og stykket ”Kom så,
Søster!” gav da også gode
muligheder for det. Det
festlige kommer ind, når
der kan føjes et par lokale
navne ind, og mest festligt
bliver det, når man i den
grad trækker suffløren ind
i stykket, næsten som en
ekstra spiller. Anne havde
en stor rolle. Og den dialog,
der opstod ind i mellem,
skabte megen morskab,
især når hun også skulle
give stikord til en, der ikke

Hele revyholdet i civil 		

Foto: Dan R-J

tænkte over, det var hendes.
Karinas Stella var en frisk
fornyelse, Pernilles tante
med den tyske accent, den
fornemme og kælne profil
gjorde sig også. Kirstens
baronesse havde ikke meget
spilletid, men hun dånede
fornemt. Dejligt at bemærke, at der er unge, der har
lyst, når der bliver kaldt.
Marias kraftfulde nonne
stod sig godt og debutanten
Mie spillede meget diskret.

En italiensk dame med en
formue på 50 mia. må godt
puste sig op. Lotte og mændene var velplacerede i deres roller og under et ses der
over de senere år en næsten
fuldstændig fornyelse af
besætningen, hvilket tegner
fornemt til kommende år.
Sidst men ikke mindst: Annelise gjorde sig godt som
spøgelse, når tæppet skulle
hæftes.

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

EBBERUPVEJ 75

TLF. 64 74 11 82
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Kvinden der fandt
melodien på Helnæs

tidspunkt var billedkunstunderviser, og hos Mette
Jørgensen, som var – og er
– skolens keramiklærer.
Højskolen – og dens trivsel
– ligger i det hele taget Elsebeth meget på sinde. ”Den
- skolen altså - betyder så
meget for øen her. Den vil
vi ikke undvære”. Elsebeth
har også med stor glæde
deltaget i nogle af skolens
udlandsrejser, Paris, Berlin,
Firenze.
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Gåtur på
Helnæs

Deltager i det lokale liv

Fødselaren ved pianoet		

Elsebeth Holk og hendes
Preben har haft mange års
tilknytning til Helnæs. Hun
har suget til sig af kreativ og
kunstnerisk inspiration og
har givet sin musiske inter
esse videre. Er engageret,
som enhver skal være her på
stedet. Elsebeth Holk fylder
fredag den 27. april 70 år.

Fødselsdagssamtale
Af Susanne S. Sørensen

I året 1999 flyttede et modent par til Helnæs – Preben
og Elsebeth Holk. De slog
sig ned på Helnæs Byvej
40 i det hyggelige hus, de
havde brugt adskillige år på
at gennemrenovere – faktisk
har de ejet ejendommen siden 1985 og brugt den som
fritidshus – men nu var Preben altså blevet pensioneret fra sit job i Bramminge
(Jylland) som politibetjent
– så nu skulle det være! Elsebeth var godt nok kun 58
på det tidspunkt, og følte sig
aldeles ikke færdig med arbejdsmarkedet, men det var
umuligt at få et job som det,
hun kom fra som børnehaveklasseleder, så hun måtte
slå sig til tåls.
I stedet kastede hun sig
desto mere intenst over sine
interesser, som i prioriteret

Foto: sbs

rækkefølge er familielivet
– der er tre børn i ægteskabet – musik, tegning og
maling, syning i ny og næ,
og så lange cykelture. De
tre børn, der alle er voksne
nu, har slået sig ned her på
Fyn, så de er stadig indenfor
rækkevidde. Ligeledes børnebørnene, der p.t. tæller 4
drengebørn.
Kreative interesser

Af fritidsinteresserne er
musikken nok den altovervejende. Elsebeth spiller
både klaver, violin og fløjte.
Én gang om ugen valfarter
hun til Odense med sin violin, for at deltage i Odense
Amatør Symfoniorkester,
der holder til på Tornbjerg
Gymnasium. ”Jeg bliver så
dejlig let i sindet af at spille”, siger Elsebeth. Tre årlige musikstævner, som bl.a.
afholdes på Askov Højskole, prioriteres højt. Plus alt
det løse.
Tegne-male interessen bliver også dyrket flittigt. Elsebeth har endog afholdt
udstilling på Præstegården
på Helnæs. Her kommer
Helnæs Højskole også ind i
billedet. Der har været stunder til såvel kurser som dagelev hos både Aleksander
Thieme, som på daværende

Symaskinen bliver også
brugt flittigt, dog mere i
perioder. Elsebeth kreerede
tasker til det sidste julemarked, der blev holdt på
øen – hun havde en stand på
Møllen – og her blev ganske
udsolgt. Super! Men lidt nyt
tøj til fruen bliver det også
til. Joh, det er skam en god
ting at kunne håndtere en
symaskine.
Og så har vi endda helt
glemt Elsebeths engagement i lokalt foreningsarbejde. Hun sidder både i
Menighedsrådet og er bestyrelsesmedlem i Helnæs
Kultur- og Musikforening.
I det hele taget er Elsebeth
dybt forankret i det lokale
herude. Hun elsker bare
Helnæs.
HP ønsker tillykke med den
runde dag.

Maleri af Elsebeth

Foto: sbs

Mor barn og hund

Da husmoderforeningen sta
dig eksisterede arrangerede
den en månedlig gåtur i naturen på Helnæs. Det vil jeg
gerne genoptage, da det var
en rigtig hyggelig begivenhed. Vi får set forskellige
områder, hvor vi normalt
ikke har vores gang, og vi
får lært hinanden at kende.
– Og børnene får en ekstra
mulighed for at lege med
hinanden.
Konceptet er følgende:

Vi skiftes til at arrangere
turen og lægge have til, hvis
det er regnvejr aflyses turen.
Efter traveturen drikker vi
kaffe i fællesskab hos arrangøren, man medbringer
sin egen kaffekurv, som man
stiller, hvor turen begynder.
De, der har mulighed for det,
må også gerne have bord og
stole med. Turen gælder alle
aldersklasser, også små børn.
Det er meningen, man skal
blive i haven eller evt. en
garage, og der er åbent for
udenøs venner og bekendte
– og husk passende fodtøj,
da vi også kan gå i sumpede
områder eller på markerne.
Vi lægger ud mandag d. 7.
maj kl. 19 hos mig, Bøgeskovsvej 14. (Se hele programmet i ”Det Sker” for
hver måned).
Inge Johanne Ellebæk
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Bestyrelsen arbejder
støt videre
På Borgerhusets generalforsamling 20. marts 2012
viste det sig, at bestyrelsen
forholder sig meget realistisk
til den usikre situation, som
foreningens nærmeste samarbejdspartner, Højskolen på
Helnæs, befinder sig i.

Generalforsamling
Af Marianne Therp

Formandens beretning

Bekymring og optimisme
kun
ne nok sammenfatte
stemningen i formand Birgitte Elovaras beretning. Bestyrelsen er selvfølgelig berørt af
alvoren, men vælger at fortsætte mod visionen: at sørge
for, at der til stadighed er et
samlingspunkt og mødested
i Borgerhuset for helnæsboerne. Samarbejdsaftalen med
Højskolen er til fordel for begge parter og håbet er selvsagt
at højskolen klarer skærene.
Forbedringer i det store mødelokale og en stor renovering
af toilettet på gangen var der
tilfredshed med.
Det nye initiativ i 2011 var,
at Borgerhuset arrangerede
et loppemarked i slutningen
af april. Vejret var med dem,

men tilslutningen knap så
stor. Ønsket er jo, at det skal
blive en tilbagevendende begivenhed, og i 2012 vil det
blive afholdt samme dag, som
Helnæs Kultur- og Musikforening har kaldt til fælles
Helnæsdag med hovedvægt
på aktiviteterne på Helnæs
Mølle. Nemlig søndag den
29. april. I Borgerhuset vil der
være loppemarked og kagekonkurrence, og bestyrelsen
har også ønsket, at der i løbet
af eftermiddagen vil være
musikalsk
underholdning,
som Helnæs Kultur- og Musikforening vil gøre alt for at
opfylde. Formanden glædede
sig over, at der fra kommunens side ville blive afholdt et
kursus i at søge fondsmidler
til større projekter, ligesom
hun omtalte et initiativ bestyrelsen vil tage til at invitere
formænd for alle foreninger
til en debat om anvendelsen
af Borgerhuset i fremtiden.

APRIL 2012

Helnæs Lokalhistoriske
Arkiv – Generalforsamling
Anne Hansens beretning kunne fortælle om stor travlhed
– især på grund af omregistrering til arkivsystemet ARKIBAS, som en professionel fra
Odense stadsarkiv hjalp med.
Årets åbent hus 26. marts 2011
omhandlede Langøre og Lillestranden blev en succes med
mange besøgende, et årsskrift
til salg og en video som viste
områderne.
En meget vellykket byvandring med over 30 deltagere blev arrangeret den 28.
august, hvor arkitekt Steen
Kjær og Anne Hansen fortalte om udvalgte huse og deres
beboere gennem tiderne. Interessen var så stor, at Arkivet
påtænker en lignende tur i
2012.
Der var stor tak til Annelise
for levering af lækker kringle
til flere arrangementer samt
til både Annelise, Kristian og

Inge Lund for hjælp til rengøring i arkivet.
Hovedudstillingen i 2012 har
fokus på de virksomheder,
der har eksisteret på Helnæs
for mere end 30 år siden. Kom
endelig med gamle billeder
og andre ting, der kan belyse
emnet. Udstillingen finder
sted den 31. marts. Årsskrift
kan købes. Husk på at arkivet
gerne tager imod, når I rydder op i papirer og skøder og
gamle billeder.
Folkebladet har spot på kulturarven og Helnæs Kirke var i
fokus i uge 9 og i uge 19 kommer turen til præstegården.
Sidste idé var en kunstudstilling til november med de
kunstnere, som HelnæsPosten
portrætterer i dette år.
En opfordring: Ved nogle af
bladets læsere, hvor præstegårdsjorden på Helnæs lå, hører
vi meget gerne om det? mth

Genvalg

Alle valg blev genvalg, hvilket viser en stor vilje hos de
involverede til at arbejde videre. Udtrykt positivt fra salen.

Afslappet generalforsamling trods alvoren

Foto: Dan R-J

HØJSKOLEN

PÅ HELNÆS

12 UGER fra oktober

15 UGER fra januar

HØJSKOLEN FOR VOKSNE
Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak (aut. kloakmester)
Murerarbejde udføres · Belægningsarbejder
Udlejes:
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

KUNST · MOTION · FILOSOFI
Midt i Sydfyns enestående natur kan du sammen med andre voksne styrke din viden og få ny inspiration! Ring efter
skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk
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Vi tager temperaturen på frysehuset
i familien eller bare mange
sommergæster.

Efter lukningen af Brylle
Frysehus, har Helnæsposten
undersøgt, hvordan det ser ud
med Helnæs Frysehus. Der har
næsten hver måned været annonceret med ledige bokse i HP.

Spar på din egen
strømregning

Frysehus
af Marianne Therp

Næsten alle husstande har i
dag et køleskab og en fryser –
som en helt naturlig ting. Det
har mange fordele, og faktisk
tænker vi slet ikke over det
mere, selv om en del af os stadig husker tiden før køleskabet og fryseren gjorde deres
indtog i de danske familier.
Tiderne skifter

I perioden fra 1880 -1920 skete
den samme udvikling på Helnæs, som i det øvrige land. Der
blev bygget andelsmejeri, forsamlingshus, telefoncentral,
brugsforening og frysehus.
Mejeriet er i øjeblikket under
forandring og er for længst
ophørt med at være mejeri. Telefoncentralen og brugsen er
nu historie, men frysehuset og
forsamlingshuset er her endnu.

Frysehusets prunkløse bygning		

Foto: pd

sehus er blevet vedligeholdt
og moderniseret gennem årene. Forsamlingshuset bliver
stadig flittigt brugt til fælles
arrangementer og private fester. Opbakningen til det meste er støt og stabil. Men hvad
skal vi bruge et frysehus til?
Og er det ikke meget dyrt?
Spørgsmål som vi har stillet
til formanden for frysehuset
Kirsten Nielsen.

på denne måde, og der er også
i 2012 folk, som køber en hel
gris eller halv ko og lægger
kødet i fryseren. Landmænd
med slagtedyr på gården,
har også behov for at få store
mængder kød frosset ned.

Slagtning, frugt og grønt

Tidligere var det nok mest,
når man hjemmeslagtede på
gårdene, og når man i sommerens løb plukkede frugter
i haven og dyrkede grøntsager i køkkenhaven, at behovet
for god plads i fryseren var et
must. Der er nok stadig enkelte, som gemmer madvarer

Er der brug for det?

Både forsamlingshus og fry-

Flere fordele ved at leje en
fryseboks

Formanden for Helnæs Frysehus, Kirsten Nielsen, fortæller, at flere moderne familier
ofte køber stort ind, og så er
det rart med plads i fryseren. Hun har også indtryk af,
at både jægere og fiskere er
glade for at have plads i frysehusets boks, når de har haft et
godt udbytte af deres jagt eller fiskeri. Vi kender vel også
alle til at have brug for en
fryser, når der skal være fest

Den Kreative Systue

Sommerhusbeboere og
campister

Kirsten gør deres udsendte
opmærksom på, at man ikke
behøver at bo på Helnæs for
at leje en boks. Sommergæster eller folk, som bare bor
på den anden side af Langøre,
er meget velkomne. Skal alle
nuværende lejere af bokse
have fordel af frysehuset, er
det også af betydning, at nye
lejere kommer til. At vi bakker op for at bevare.
Frysehusets formand Kirsten
Nielsen tager gerne imod
forespørgsler på telefon 64 77
15 00.

Aut. El-installatør

John Pedersen A/S

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

Melvej 8 - 5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14
www.jp-assens.dk

ELARBEJDE MED GARANTI

Syning efter mål Reparationer
Omforandring Skind og pels Broderi
l

l

Kirsten var derfor glad for
HelnæsPostens henvendelse,
da en del nytilflyttede til
Helnæs måske slet ikke er
opmærksom på, at der er en
god mulighed for at leje en
fryseboks på favorable vilkår. Kr. 250 for et halvt år. En
fryser til hjemmet koster noget mere, og så skal man selv
betale for strømmen. Den er
inkluderet i lejen i frysehuset.

l

Vinduespolering
til erhverv og private

Vi sætter kvalitet, stabilitet
og loyalitet i højsædet.

'-&..*/(3&/²
7*/%6&410-&3*/(

Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
www.fl-rene.dk

ÅRETS Detailkæde

mad med mere

mesterslagteren
Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58
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TEMA: Kunstnerliv på Helnæs
Denne måneds kunstnerliv på Helnæs omfatter to
kunstnere, Aksel Nürnberg
og Niels Hyhn. Især Nürnberg har været omkring på
Helnæs, men det er Niels
Hyhn, der har et billede fra
Helnæs på museet i Assens.

Kunstnerliv
Af Anne Hansen og
Susanne S. Sørensen

Aksel Rasmussen Nürnberg

Nürnberg var født i Stighøj
ved Glamsbjerg 12. marts
1926, i en søskendeflok på 7,
hvoraf han og en søster var
tvillinger. Navnet Nürnberg
kommer fra farfaren, der
som ung gik på valsen som
murer og arbejdede en del i
den tyske by Nürnberg. Efter hjemkomsten købte han
navnet. Han havde tjent til
at kunne købe jord og bygge
en ejendom i Søllested.
Aksels fødehjem var en
ejendom i Stighøj, som faderen købte og byggede om.
Aksel begyndte ved landbruget, men det var ikke noget for ham. Han kom i lære
som elektriker i Ebberup
ved Henningsen. Når der
var arbejde, der skulle udføres på Helnæs, blev Aksel
sendt af sted på cykel, han
holdt meget af at komme
til Helnæs. Aksel blev gift
i Flemløse kirke og fik selv
tvillinger.

Aksel var perfektionist.
Hans søster mindes engang
de sammen cyklede til København. Da de nåede Valby bakke, stoppede Aksel
op - vendte cyklen på hovedet og pudsede den overalt,
så han kom ”skinnende” til
Hovedstaden. En tid havde
han sit eget firma, hvor han
solgte køleskabe og frysebokse. Han arbejdede en
tid i Skt. Clemens og samtidig gik han i lære hos en
kunstmaler. Han har altid
været kreativ – tegnet og
malet meget.
Senere boede han i Odense
og blev fuldtidskunstner malede hovedsagelig huse
og landskaber. I mange
hjem på Helnæs hænger der
et eller flere af hans værker. Aksel Nürnberg døde
i 2001.
Niels Hyhn

Niels Hyhn, født d. 9. marts
i 1902, har været meget
produktiv, men ikke med
den store relation til Helnæs. Men da han generelt
blev kendt og anerkendt,
og der hænger billeder af
ham her på halvøen, er han
medtaget i temaet.
Niels Hyhn er født i Slagelse, hvor hans far var
dommerfuldmægtig
og
familien måtte, da Niels
var lille, flytte til Odense
p.g.a. faderens arbejde. Her

Nürnberg: Parti ved Møllen og Borghilds gård

Foto: hba

Hyhn: Gård på Helnæs		

Foto: sbs

voksede Niels op, og i 1920
blev han student fra Odense
Katedralskole via et aftenskoleforløb. Sideløbende
gik han på malerlinien på
Teknisk skole i dagtimerne
fra 1918 til 1921, og i 1921
kom han på Kunstakademiet i København, men det
holdt bare to semestre.
Som ganske ung – i 1921 bosatte han sig i Saltofte –
han var ugift - og her boede han til sin død i oktober
1950. Han blev begravet på
kirkegården i Kærum.
Det blev til en hel del studierejser i hans liv, bl.a.
Italien 1927 -28, London
1931-32, samt kortere ophold i henholdsvis Holland,
Belgien, Frankrig og Tyskland.
Sin debut som kunstner
havde han på Kunstnernes
Efterårsudstilling i 1927,
og siden 1932 udstillede
han flere gange på Charlottenborg. Han var ikke
tilknyttet nogen bestemt
kunstnergruppe, men lå i
sin stil nær Cornergruppen
(også kaldet naturalismens
højborg). Han havde flere
udstillinger i Odense i årenes løb, og efter hans død
blev der afholdt en mindeudstilling på Fyens kunstmuseum med flere af hans
værker. Det var i 1953.
Hans tidligste motiver var

meget religiøst eller mytologisk prægede, men han
gled forholdsvis hurtigt
over i noget mere naturalistisk, absolut i den meget
mørke skala. Han er mest
kendt for sine landskabsmotiver, og på Kunstmuseet i Willemoesgården i Assens hænger der et billede,
som har titlen ”Landskab
med gård, Helnæs 1937”.
Og hvor er det så fra? Kan
det måske være Østergård?

Kilder: Weilbachs
Kunstleksikon,
Vestfyens Kunstmuseum /
Willmoesgården,
Assens,
Kunstindeks Danmark

SIDSTE NYT
AnneLise meddeler:
Indsamlingen til Kræftens
Bekæmpelse indbragte i år
kr. 3.389,- på Helnæs – lidt
mindre end sidste år.
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Musikgudstjenesten i Kærum Kirke

Torsdagsklubben
– Udflugt

Vort ønske om et frugtbart
samarbejde i de fire sogne
– Kærum, Sønderby, Dreslette og Helnæs – og vores
deltagelse i adskillige kirkemusikkurser i Løgumkloster, har ført til, at vi har
sat et påskeprojekt i søen. Vi
har i Løgumkloster stiftet
bekendtskab med en passionskantate ”Korssilhuetter”,
hvor musikken er skrevet af
kursusleder og komponist
Aksel Krogslund Olesen og
teksten af Lisbeth Smedegaard Andersen, som er en
nutidig salmedigter og præst
i København.
Korssilhuetter er en musikalsk rejse gennem påsken
fra den sidste nadver Skærtorsdag til opstandelsen Påskedag.
Vi har gennem årene brugt
dele af værket i påsken, og
drømt om at kunne opføre
hele værket.
Vi satte derfor de andre kir-

Som afslutning på vinteren arrangerer vi en udflugt til Bågø
torsdag den 26. april. Vi skal
mødes på Assens Havn kl.
9.45. Færgen sejler kl.10.00.
Når vi er på øen står Poul Nielsen klar til at køre os rundt i
sin ”grisetransportvogn”. Han
fortæller undervejs om øens
historie og om, hvad vi ser
på turen. Poul Nielsen har en
”hestestald”, hvor vi kan spise
vores medbragte frokost. Der
kan købes sodavand og kaffe
fra automat, ellers skal vi selv
medbringe, hvad vi vil nyde. I
”hestestalden” er der en meget
interessant udstilling om Bågøs historie.
Vi sejler fra Bågø igen kl.
15.35, og ankommer til Assens
ca. kl.16.10.
Tilmelding er nødvendig, da
færgen kun må medtage et begrænset antal personer.
Tilmelding skal ske på tlf. 64
77 13 76. Alle er velkomne
ah

Koret øver i Kærum Kirke		

Foto: pd

kemusikere stævne i efteråret, og har løbende udvidet
staben af udøvere, så vi nu er
14 korsangere, 2 solister, 1
obo-spiller, 1 fagot-spiller, 1
dirigent og 2 organister – 18
udøvere i alt. De kvikke vil
gennemskue, at der er gengangere.
Der har været arbejdet seriøst med projektet af alle udøvende, og der er lagt mange
timer i at øve sin egen stem-

me og musik. Der har været
en meget positiv indstilling
til at få det til at fungere, og
det har været en fornøjelse at
arbejde sammen.
Værket opføres i forbindelse
med musikgudstjenesten i
Kærum kirke 2. påskedag
den 9. april kl. 16.00.

DALYPE KULTUR

Stedet for norsk/nordisk kunst på Fyn
Invitation til lukket fernisering
på Dalype Kultur – Helnæs Gl. Præstegård
Lørdag den 21. april 2012 kl. 14.00

Lis Nielsen og Pia Haahr
Organist og kirkesanger i
Dreslette og Helnæs

PÅSKE-MUSIK-GUDSTJENESTE
For de fire sogne

Frans Widerberg og Nico Widerberg
De to norske internationalt kendte kunstnere udstiller
malerier, grafik og skulpturer

Kærum Kirke
2. Påskedag 9. april kl. 16

Udstillingen åbnes
af den norske ambassadør i Danmark, Jørg Willy Bronebakk
og borgmester i Assens Kommune, Finn Brunse

Oplev påskens drama i ord og musik
Påskens historie læses, fællessang og
et lokalt kor opfører:
Korssilhuetter
En passionskantate for kor,
solister, obo og orgel

Hjertelig velkommen
Per Lyder Dahle
OBS!! Alle Helnæs-boere er velkomne
MEN af hensyn til servering ønskes tilmelding senest den 16. april
på tlf. 22 45 23 95 eller på pld@dalypeartint.com
Udstillingen løber fra 22. april til 29. maj
Lørdage og søndage samt helligdage kl. 12-16
Udstillingen støttes af den norske ambassade i Danmark

Tekst: Lisbeth Smedegård Andersen og
musik af Aksel Krogslund Olesen
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Forårsdag på Helnæs
Vi glæder os, siger alle, som
nu er med i at få søndag den
29. april til at blive noget
særligt her på Helnæs. Arrangørerne håber selvfølgelig
også, læserne glæder sig. Læs
her om alle aktiviteterne og
se mere i annoncen og under
det sker.

Forårsdag
Af Marianne Therp

’Natur – Kultur – Musik for
far, mor, børn og bedster’
har vi valgt som overskrift
for dagen, som har fået flere
medvirkende nu, hvor vi er
nået til april, hvor det hele
sker. Søndagen er også konfirmationssøndag på Helnæs,
så mon ikke vejret bliver dejligt. Der vil foregå forskellige
ting lige fra morgenstunden
– men på Møllen begynder
aktiviteterne først kl. 12.
Natur

Dagen begynder kl.07 for de
morgenfriske, som vil fange
deres fisk selv. Det kan gøres
i saltvandssøerne på Agernæs. Er heldet med en, kan
man tilberede fangsten på
bål eller i røgeovn på pladsen
bag ved Helnæs Mølle efter
kl. 12.
Tur til Klinteskoven under
kyndig vejledning begynder
lidt efter kl. 12. Medbring
gerne en kurv til indsamling af noget spiseligt, som
kan bruges til fremstilling

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

af krydret salt og salat, som
kan spises til smagsprøver af
røget fisk eller grillpølser af
både lammekød og svinekød.
Der kan sejles med kano fra
stranden ved møllen.
Plakattavle – her kan hele
dagens program læses og
også noget om, hvad der sker
andre steder på øen. Både
denne dag og resten af året.
Hæng selv nyttige informationer op om ting, der sker i
jeres forening.
Kulturelt samvær på Møllen

Første musikalske indslag
kommer kl. 14. og så vil der
hver hele time være musik eller sang.
Se programmet. Et enkelt
punkt skal nævnes her, da
vi har fået operachef Jesper
Buhl til at komme og fortælle og synge – for børn – og
os alle. Det bliver OPERA i
børnehøjde. Kl. 14 påbegyndes den primitive madlavning og alle boder og aktiviteter åbner.
I Borgerhuset er der Loppemarked fra kl. 11 og kagekonkurrence samt musikindslag,
som det ses på de ophængte
plakater (Se i Det sker). Derudover har Solvejg Refslund
åbent i sit galleri, hvor hun
blandt andet på denne dag
giver hele 50 % rabat på sin
smukke kunstbog. Helnæs
Antik gør opmærksom på, at
dér også er åbent og mange
gode tilbud.
Der er stadig plads – enten
på møllen eller ved/i Borgerhuset, hvis flere vil med.
Kontakt Marianne: på mail
mtherp@gmail.com eller tlf.
27 20 16 68, hvis du ønsker
at være med på møllen og
Hanne, hvis du vil købe en
stand på Loppemarkedet. Se
Borgerhusets meddelelse under Det sker.

APRIL 2012

Forårsdag på Helnæs
Natur – Kultur – Musik
– for far, mor, børn og bedster
søndag den 29. april 2012
STED: Fiskesøerne på Agernæs
Kl. 07 til solnedgang
STED: Helnæs Mølle
Kl. 12-14
Naturen: Sejlads i kano, tur i Klinteskoven,
indsamling af grønt til vores mad, primitiv
madlavning, hjemmebagt brød, fisk fra
røgeovn, grillmad og sikkert endnu mere.
Plakattavle, hvor alle må hænge sedler/
plakater op med aktiviteter på dagen eller
for resten af året. Hvis mange skal se din
meddelelse, så kom kl. 12 og hæng op.
Kl. 14-17
Boder: Helnæs Grafik, Quiltepigerne,
ØKO-mel, lammegrillpølser, primitiv
madlavning, fiskesmagsprøver m.m.
Salg af mad fra grill, vin, øl, og vand
Helnæs Kultur- og Musikforening sørger for
musikalske smagsprøver fra kl. 14
Kl. 14: Unge talenter:
Irsk folkemusik, lieder og arier
Kl. 15: Operachef Jesper Buhl:
Opera i børnehøjde
Kl. 16: Trio Troubadour
Kl. 17: Celloexpressen giver koncert og
slutter dagen af på Møllen
STED:	Borgerhuset
Kl. 11-16
Loppemarked og kagekonkurrence,
musik/sang ca. 14.30 og 16.30 kaffebord
Åbent holdes også hos Helnæs Antik
Kunstner Solvejg Refslund
50% rabat på kunstbog
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PÅLIDELIGE SAVE
Dispensationer søges PÅLIDELIGE
SAVE
FRA JONSERED
FRA
hos ministeren
Maxi 3JONSERED
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

4. solcelleanlæg på Strandbakken, hos Lis og Viggo.

Helnæs Miljø- og Energiforening afholdt informationsmøde og generalforsamling
28. februar, hvor især solcelleenergi var i centrum for
debatten. Stor interesse for
foreningens virksomhed.

Generalforsamling
Af Poul Dreisler

Energiforsyning er et meget
aktuelt emne for alle i dette
land. Ikke mindst i udkanterne, hvor de kendte centrale
eller kollektive anlæg (vindmøller, fjernvarme o.lign.)
ikke er et alternativ til de
private oliefyr eller anden
konventionel energi. Hvordan
får man etableret energiløsninger, der økonomisk matcher hvad man skal betale i
f.eks. byområder? Det er det
ligelighedsgrundlag Helnæs
Miljø- og Energiforening
bl.a. bygger sin virksomhed
på. Problemstillingen er meget aktuel, idet de energiplaner som både den tidligere
og nuværende regering har
lagt frem har som mål, at det
private oliefyr skal fases ud i
en ikke særlig fjern fremtid.
Og hvad så? Der er en oplagt klemme på ca. 200.000
husstande, hvilket vanskeligt
kan løses hvis ikke de teknologiske muligheder udnyttes og der gives en form for
stats- eller anden garanti for
finansieringen. Det er Energiforeningens væsentligste
problem i det nye år, hvilket
fremgik klart af mødet og af
formandens, Anders Lyngs,
beretning.

Foto: Dan R-J

Information om solceller

Mødet, der havde samlet 30
personer, indledtes af en medarbejder fra Solar Danmark
A/S med en gennemgang af
hvad solceller er for en energimetode, dens teknologi,
montering, effekt. En lokal
installatør havde lagt oplysninger ud på bordene om
priser på forskellige størrelse
anlæg.
Projekt fælles
solcelleanlæg

Bestyrelsen arbejder på at få
tilladelse til at opføre et fælles solcelleanlæg, som måske
både kan være større end de
normalt tilladte 6 kWp (af
hensyn til afregningsordninger) og som kunne være placeret på et samlet areal for
hele Helnæs. Der har været
sendt flere ansøgninger af
sted til relevante myndigheder, som alle er blevet afslået,
og det er lige efter lovens bogstav. Helnæs er allerede højt
på listen over alternative energi-forsyninger, men vi kunne
med et sådant pilotprojekt,
og med de nødvendige politiske dispensationer, måske
vise vejen i de ydre områder
af Danmark. Der blev på mødet konstateret overvældende
interesse og tilslutning for at
foreningen kører videre med
projektet.
Foreningen arbejder videre
med emnet i det kommende
år.
Alle valg var genvalg og det
blev vedtaget ikke at opkræve
kontingent for 2012.

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

Antibak Cleaner

2.995,-

2.995,Kombineret rengøringsmiddel
JONSEREDCS
CS2121
2121EL
EL
JONSERED
og
kalkfjerner
til
badeværelset.
Populær
el-sav,
som
er
let
at
arbejdemed
med
pga.
den
langsgåPopulær el-sav, som er let at arbejde
pga.
den
langsgående
motor,der
dersnavs,
gørsaven
savensmal
smal
smidig.
2000
W.
Afrenser
protein
og
ende
motor,
gør
ogog
smidig.
2000
W.kalk
i bruseniche, håndvask og1.795,toilet.
1.795,Pris pr. liter kr. 43,75

Mulighedfor
forfinansiering
finansieringvia
viaJonseredkortet
Jonseredkortet
- hør
mere
lokale
Mulighed
- hør
mere
hoshos
dindin
lokale
Jonsered-forhandler.
Jonsered-forhandler.

Se vejledninger og pletguide på www.maxi3.dk
© 2011
2011 Jonsered.
Jonsered.All
Allrights
rightsreserved.
reserved.

Flemløsewww.jonsered.dk
Maskinforretning ApS
www.jonsered.dk

Springenbjergvej 15 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 64 72 11 74

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

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

Vi hjælper Dem til rette med alt
Hos os kan De gratis få tilsendt
pjecen »Min Sidste Vilje«
Se: www.bedemand.dk
Vi svarer altid på tlf. 64 74 10 47
www.bedemandhassedixen.dk

Salg af gravsten fra egen udstilling
Savværksvej 2G · Glamsbjerg
En af vestfyns største udstillinger
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DET SKER APRIL 2012
Gudstjenester i
Helnæs Kirke
1. apr.
5. apr.
6. apr.
8. apr.
9. apr.

11.00 (K)
9.30
11.00
9.30
16.00*

*Fælles påske-musikgudstje
neste for de fire sogne i Kæ
rum kirke kl 16.00
15. apr.
17.00
22. apr.
Ingen
29. apr. 10.00 Konfirmation
Helnæs Lokalhistoriske
arkiv
Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl. 9.30
til 11.30
Forsamlingshusets
Årskalender
Fugleskydning
14. juli
Høstfest
1. september
Generalforsamling 13. nov.
Juletræ
15. december
Bestyrelsen
Ølsmagning for kneitene
på Helnæs
Onsdag den 25. april 2012
kl. 19.30 i Borgerhuset
Tilmelding Jørgen 6477 1829
eller Dan 6477 1501 eller darajo@mail.dk
Og så lige et ølcitat:
Alkohol er det bedøvelsesmiddel ved hvis hjælp, vi
udholder den operation, der
kaldes livet.
George Bernhard Shaw

ZONETERAPI
OG MASSAGE
Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11
64 77 16 12

Helnæs Kunst og
Håndværk
Outlet og Second Hand
– salg af lækkert dametøj,
sko, bælter og tasker
Påskeweekenden den 7 og
8. april. Enkelte malerier og
grafik af Marian Rune
Cafeen er åben. Vi ses på
Stævnevej 9.
Munnie
Petanqueklubben
Generalforsamling afholdes
i borgerhuset mandag den 23.
april kl. 19.30.
Første spilledag er tirsdag
den 1. maj kl. 19. Den første
grillaften bliver den første
tirsdag aften i juni.
Bestyrelsen
Gåture den 1. mandag i
måneden kl. 19 fra:
Maj:
Hanne og Niels,
Bøgeskovsvej 14.
Juni:
Kirsten og Jens,
Helnæs Byvej 41.
Juli:
Kamma og Erik,
Helnæs Byvej 18.
August:
Ellen, Lindhovedvej 6
September:
Anette og Jørgen,
Lindhovedvej 5.
Generalforsamling
Helnæs Højskoles
Skolekreds
Skolekredsen bag Helnæs
Højskole afholder general-

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

APRIL 2012
Rubrikker sendes til Poul Dreisler
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

forsamling fredag den 27.
april kl. 16.00-21.00. Programmet er som følger:
16.00-17.30 Generalforsamling. Kun adgang for medlemmer af skolekredsen
18.00-19.30 Spisning med
adgang for alle. Tilmelding
senest 25. april på 64 77 19
93. Betales på dagen.
19.30-21.00 Koncert. Desuden fællessang under ledelse af forstander Henrik
Hartvig. Ikke - skolekredsmedlemmer skal betale mindre entré. Alle er velkomne
til spisning, musik og sang.
Man kan blive medlem af
skolekredsen inden generalforsamlingen ved henvendelse til Poul Dreisler, dreisler@mail.dk senest den 25.
april med angivelse af navn,
adresse, tlf. og mailadresse.
Mvh. Bestyrelsen
Loppemarked på Helnæs
Borgerhuset slår dørene op
for alle tiders loppemarked
søndag den 29. april kl. 11.0016.00 sammen med Helnæs
Kultur- og Musikforenings
arrangement på Møllen.
Har du spændende ting og
sager, som du ikke længere
bruger? Så har du mulighed
for at deltage i et hyggeligt loppemarked i Helnæs
Borgerhus. Du kan købe en
standplads for 100 kr. Tilmelding til Hanne på 6471
1399 senest den 15 april.
Ring allerede i dag, der er
rift om pladserne.
Husk også kagekonkurrence.
Kager til konkurrencen indleveres kl. 12.00.
Der vil være kaffe og kagesalg.
Annoncering af loppemarkedet vil ske i Lokalavisen
Assens og på plakater sammen med Helnæs Kultur- og
Musikforening fordelt på 66
steder i Assens kommune.
Alle er velkomne.
Vel mødt til en sjov og indbringende dag.
Bestyrelsen for Borgerhuset

FORENINGER
Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120
Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2327 6858
Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Jørgen Nielsen
Tlf. 6474 1681
Udlejning: Bente Haines
bentehaines@hotmail.com
Tlf. 6066 3341
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Mogens Rasmussen
Tlf. 2726 1362
Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Tlf. 6477 1870
Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307
Skolekredsen for
Helnæs Højskole
Anders Lundbeck Rasmussen
Nørrelundsvej 4,
5683 Haarby
Tlf. 6477 1083
Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668
I/S Maen
Fmd. Finn Hemmingsen
Tlf. 6477 1329
Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500
Helnæs Vandværk
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347 / 2081 0455
Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15
Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530
Helnæs Miljøog Energiforening
Fmd. Anders Lyng
Tlf. 6477 1804 / 2946 4619
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Ledig boks i frysehus
Kan overtages, også gerne af
beboere på sommerlandet.
Henvendelse Anne Hansen
Tlf. 64 77 13 76
Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til
leje.
Kr. 250,- i leje pr. halvår.
Kontakt Annelise Larsen på
64 77 15 95
Handy-man
Kalle Bus / Handy-man
Bus, hus, og haveservice
Karl-Erik Straarup
Tlf. 42 75 77 62
Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort
nok til 60-70 personer.
Pris 500,00 for en weekend.
tlf. 64 77 14 10
Henning Storm
Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt,
udlejes. Tlf. 64 77 14 85.
Helnæs Antik.
Udlejes: Ferieappartment
Sælges: Ny børnerejseseng
300 kr., 2 stk. brugte, funktionsdygtige (antikke) brændeovne 8000 kr. og 6000 kr. og
Originale petroleums skibslamper pr. stk. 800 kr.
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæs Byvej 3,
5631 Ebberup
Tlf. 64 77 18 59
Pony græsning/pasning
tilbydes
Vi tilbyder græsning/pasning
og ridning af 2 stk. ponies
(stang: 110-140 cm)
Periode: Juli (evt. juni/
august) på Helnæs.
Erfaren hesteejer, mor til 2
rideglade piger, der har reddet i 2 år.
Henvendelse Lone Schramm,
Lindhovedvej 18
Ring gerne tlf. 64 77 15 06

w w w. nana agger . dk

Køb og salg
Sælges:
Plænetraktor, Partner 12-107
med trinløs gear kr. 5000,00
Lego Power Puller nr. 8457
kr. 500,00 – Lego Creator
nr. 5891 kr. 150,00 – Lego
Grand Emporium nr. 10211
kr. 700,00 – Skate Board,
incl. knæ og albuebeskytter,
hansker kr. 400,00.
Tlf. 64 74 16 81
Kartofler på
Elmebjergvej 18
Ring og få et tilbud på større
partier og på vaskede kartofler.
Tlf. 31 33 41 49 / 64 77 12 68
Regner Madsen
Mindre opbevaringsrum
ønskes til leje
Mindre opbevaringsrum lager el. lign. (ca. 20-30 m2)
ønskes til leje på Helnæs, til
opbevaring af møbler, helst
med egen indgang.
Henvendelse Bente og Peter
Strandbakken 47
Tlf. 63 73 70 73 eller
mail: bente-peter@c.dk
Sælges fra egen avl
Kartofler til 3 kr./kg, løg til 5
kr./kg. og porrer, 5 kr. bundtet.
Bestil på tlf. 61 54 59 33.
Træffes bedst efter kl. 17.00.
Der er mulighed for levering.
Klaus Bang, Helnæsgaard

Sønderby
Smede- og VVS

Gl. Brydegaard

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25
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PERSONLIGE
Rubrikken PERSONLIGE er
for alle, der ønsker at meddele en personlig begivenhed.
Fødselsdag, bryllup, jubilæum, taksigelser, nekrologer
etc. Vi bringer kun, hvad der
er aftalt med vedkommende.
Vi kommer og tager et billede. Ring 24 82 25 30.
Tak for opmærksomheden
ved min 60 års fødselsdag
Jørgen Nielsen
Strandbakken 28, Helnæs

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

Jil Indramning
v/Jan Lind

Jørgen og Anna Nielsen,
Strandbakken 28, Helnæs
kan efter 25 års ægteskab fejre sølvbryllup den 18. april.
Elsebeth Holk runder
de 70 år
I anledning af min fødselsdag, holder jeg åbent hus i
Helnæs forsamlingshus Lørdag d. 21. april fra kl. 11 til...
Alle er velkomne!
Hilsen fra Elsebeth

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

v/Karsten Andersen
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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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Snedige Karle – En historie fra gamle dage
Gaardmand Esben Jensen og
Andreas – to Svogre – kørte
i Stadsesvognen hjemad fra
Markedsbesøg i Assens.
Bag i Vognen sad Rasmus
Hansens Rasmus og Hans
Pæsen – et par gamle Gutter, som ikke havde naaet at
faa Tørsten slukket i Byen
vel nok paa Grund af deres
fattige Skillinger slap op for
tidligt og endelig var der to
Drenge med – Per Jensens
Niels – senere Spillemanden
Niels Pæsen – og Rasmus
Espensen. Foruden laa der i
Vognen en del indkøbte Varer til Brug i Husholdningen
samt et lille Anker Brændevin. Det var dette Anker, der
optog Bagpassagererne saa
stærkt, de hviskede og blinkede til hinanden om, hvordan skulle de i al Stilhed
kunne gøre et Attentat paa
de solide Udenværker, hvis
Indre forjættede et saligt

Markedet i Assens

Velvære for den, der kunne
overvinde Bolværket.
Da Køretøjet gennem Frederiksgave Skov naaede
til Flenstofte bad Rasmus
at holde. Han skulle af i et
nødvendigt Ærinde. Der laa
tæt ved Holdestedet et lavt
straatægget Hus – kaldet
Hønsehuset – hvor han til-

syneladende forrettede sit
Ærinde og det gjorde han
ogsaa paa sin Maade ved at
række op i Tagskægget og
trække et Tagrør ud hvorefter han igen steg til Vogns.
Nu foregik der noget gedulgt, som Mændene foran
i deres ivrige Snakken ikke
bemærkede. Spunsproppen

paa Ankeret blev lirket op,
Tagrøret blev skaaren til og
stukken ned, og nu kunne
den dejlige Væske uden
smaaligt Maal suges op og
gøre sit Gavn. En Knytnæve
blev holdt lige op for ansigtet paa Niels og Rasmus med
et truende: ”Nu tier I stille
Drenge”,
Da Espen Jensen kom hjem
havde han stort besvær med
at lodse de to slatne Gutter ned af vognen og kunne
ikke begribe hvordan de
havde faaet en saadan Hat
paa. Det opdagede han først
senere.
(Ukendt fortæller, Anne
Hansen har leveret det originale håndskrevne manuskript i gl. skriftsprog).

pd

Helnæs Camping
– ud i det blå, ind i det grønne

mping

det grønne

indtil 2/7-2012
ingstiderÅbningstider
indtil 2/7-2010

Dagligvarer,
brød søde
og lidttand:
til den søde tand:
arer, friskbagt
brød og friskbagt
lidt til den
Hverdage:

Weekend samt helligdage:

Middag 12:00 til 13:00
Aften
17:00 til 19:00

og			
14:30 til 19:00

Weekend samt
helligdage:
Morgen 8:00 til 10:00
8:00 til 12:00

0 til 10:00
8:00 til 12:00
0 til 13:00Bestil morgenbrødet
og dagen før,
0 til 19:00
14:30vitilfor,
19:00
så sørger
at det er klar til dig,

morgenbrødet dagen før, så sørger vi for,
når du kommer!
at det er klar til dig, når du kommer!
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