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’Den gode historie…’ har vi 
kaldt temaet, som har været 
på siden nytår. Den gode hi-
storie er koblet til begreber 
som innovation og iværksæt-
teri. Dvs. det folk gør, når 
de arbejder med at skabe 
og forny og ikke mindst få 
deres produkt ud på mar-
kedet. Månedens artikel er 

kaldt ’Iværksætter – fra ud-
fordring til løsning’. Og her 
er ikke alene et nyt produkt, 
men der er også investeret 
i landbrugsbygninger, der 
ikke længere er i brug. Det 
var faktisk også tilfældet i 
den første artikel, at et ned-
lagt landbrugs bygninger 
blev bygget om til udvik-

lingsarbejde. Er der noget 
vi har rigeligt af, så er det 
udtjente landbrugsbygnin-
ger. Og det haster med at få 
dem i brug. Stig Nør Larsen 
har købt genboejendommen 
og indretter showroom og 
salgskontor her. Det kræver 
en gennemgribende ombyg-
ning, der vil bevare det ori-

ginale ydre stenhus – look. 
Da bygningen skal matche 
produktets design og kva-
litet, kan Helnæs glæde sig 
til at få en ny flot portal ved 
indkørslen til byen. På bille-
det ses laden i sin nuværende 
stand med Stig Nørs eget hus 
som baggrund.  pd
 Læs historien side 5
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Fra landbrug til showroom
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LEDERINDHOLD

Den gode historie fortsætter:
Iværksætter - fra udfordring til løsning!
”…når det, der findes på markedet ikke er godt nok, må jeg selv 
finde en løsning”, sagde Stig Nør, da Hanne ønskede reoler til sine 
mange bøger.
– side 5

Helnæs Kultur- og Musikforening – generalforsamling
Fortsætter sin virksomhed i Den gl. Præstegård på mere traditionel 
vis. Og dog.
– side 6

”Storkøbmand Ryberg lod Helnæs Made inddæmme”
Forfatteren Kjeld Hansen fortæller historien om Madens tørlæg-
ning. Artiklen er én beretning ud af 361 i bogværket ”Det tabte 
land: Folk og Steder i Danmark”.
– Anmeldelse side 8

Helle, Højskolen og Hunden
Helle Blume Andresen, Stævnevej 22, runder 75 år den 15. april. 
Helle har faktisk været på højskole det meste af sit liv. Fødsels-
dagssamtale.
– side 11

Tema – Landsbyen XII
Siden februar 2011 har HP rummet et tema om Landsbyen. I alt 11 
artikler er det blevet til, den sidste i februar 2013 og nu denne tolv-
te i april 2013. Temaet resumeres i dette og næste nummer af HP.
– side 12

Pastorens klumme: Bekymring for fremtiden – side 3

Fokus på Helnæs kirkegård – side 3

Åbent hus i Helnæs Lokalhistoriske Arkiv – side 4

Torsdagsklub – side 11

Borgerhuset er godt rustet – Side 13

Gåture på Helnæs 2013 – Side 13

HelnæsPostens fremtid – Side 16

Er vi dømt til at bo i udkanten af Danmark? – Side 16

Agenda Y – Yderområdet Helnæs’ Potentialer
I HelnæsPosten marts, skrev vi om Realdanias satsning på 
at hjælpe yderområder med penge, gode råd og vejledning. 
”Agenda Y – Yderområdernes Potentialer”, er titlen på den 
rapport, der rummer nogle betragtninger over temaet ”Ste-
det Tæller”. Meningen er, at beboere i et nærmere defineret 
område vil kunne få hjælp til deres projekt, hvis det er base-
ret på ”stedets potentialer”. Den refererede rapport omtaler 
fire stedbundne potentialer, som kan aktiveres: 1. Kysternes 
kulturhistorie, 2. Natur og landskab som udviklingsfaktor, 3. 
Bygningsarven som spydspids for bæredygtig udvikling og 4. 
Lokalt engagement. 
Meningen med at tage dette emne op igen er, at pege på at 
denne udgave af HelnæsPosten rummer eksempler på de fire 
stedbundne potentialer som kan aktiveres gennem mulige 
projekter. 
En læser har indsendt et indlæg med overskriften: Er vi dømt 
til at bo i udkanten af Danmark? Baggrunden for indlægget 
er, at han har erfaret, at BILKA ikke længere sender rekla-
mekataloger længere end til Langør. Selvom grundlaget er 
lidt spinkelt, lad os fastlå, at vi er et yderområde. Vi har en 
Agenda Y – Helnæs. Har vi så stedbundne potentialer, vi kan 
aktivere? 
Ingen er i tvivl om, at vore kyster har kulturhistoriske po-
tentialer. Kæder vi under et det meget brede begreb, ”kultur-
historiske udviklinger og traditioner” sammen, vil kysterne 
omkring Helnæs frembyde potentialer, som kan aktiveres i 
meget stort mål. 
Vi vil gå hastigt henover udviklingspotentialet ”Natur og 
landskab”, idet det så godt som aldrig vil kunne undgå at blive 
berørt i de historier, der skrives i HP. Vi har dog historien om 
inddæmningen af Maden, som også er en markant del af det 
første emne, vi behandlede. Her er også potentialer, som lig-
ger parate for aktivering.
Vigtigst i relation til dette nummer er dog ”bygningsarven 
som spydspids”. Forsiden af HP er prydet af en lade bygget af 
kløvede marksten, og en tekst, der fortæller netop dette med 
potentialet. ”Fra landbrug til show-room”, har vi kaldt bil-
ledet. Dette er arketypen på de potentialer, det handler om at 
få frem. Det var også fremme i en tidligere historie i samme 
tema, hvor der blev udviklet nye teknologier i en anden udtjent 
landbrugsbygning. Det er dem, vi er så rige på, på Helnæs. 
Udover disse hundrede af brugbare m2 landbrugsbygninger er 
Helnæs i stort tal beriget med såkaldte bygningsarvsbygnin-
ger. Lad os nævne nogle: Møllen, smedjen, skolen, brugsen, 
præstegården, kirke- /gården, vandværket, mejeriet (er akti-
veret), frysehuset, fyret etc. De repræsenterer hver for sig og 
sammen med flere huse og gårde den bygningsarv, som også 
Assens Kommune har peget på værdien af. 
Til sidst kan vi gøre op, hvor mange historier, der handler om 
det fjerde potentiale, ”det lokale engagement”. Her er ikke 
plads til at nævne dem. Læs selv.  pd

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

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

KORT NYT

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

PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

marsvin 
og kaniner

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

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

Det bekymrer os, hvordan vi 
skal klare os i den globale 
konkurrence i fremtiden. 
Derfor lægger vores politi-
kere planer og forsøger at 
styre den. Og opskriften på 
hvordan vi klarer os i fremti-
den er, at vi arbejder hårdere 
og uddanner os bedre, så vi 
bliver de dygtigste i verden. 
Derfor skal lærerne nu un-
dervise mere og børnenes 
skoledag være lige så lang 
som en arbejdsdag. Planen 
er at styre mere af børnenes 
tid for dem, så den udnyttes 
fuldt ud og ikke går til spil-
de. Jeg har dog aldrig hørt 
om et barn der glædede sig 
ved udsigten til en længere 
skoledag. Men man har vidst 
glemt at spørge dem. 
Filosoffen Peter Kemp, har 
ligefrem talt om en krig imod 
barndommen. Og har sagt at 
hårdt arbejde og uddannelse 
i det mindste må balanceres 
med noget andet. ”Hvad med 
lykken ved at holde fri, lyk-
ken ved pauser, lykken ved at 
lave det unyttige, lykken ved 
legen og festen, lykken ved 

at se og opleve verden, både 
den nære og den fjerne”, si-
ger han. Og er det af hensyn 
til børnene selv, at de skal gå 
i skole hele dagen? De skulle 
vel gerne blive til mere end 
gode skatteborgere, der kan 
klare sig i den globale kon-
kurrence. Et menneskeliv 
har også en anden værdi, end 
nytteværdien. Og er det nu så 
værdiløst at spilde tiden med 
formålsløs leg, spil og andre 
unyttige aktiviteter om efter-
middagen efter skole? Er det 
man bedst kan huske fra sin 
egen barndom, ikke netop 
dér hvor man spildte tiden 
sammen med sin familie el-
ler legekammeraterne? En 
forfatter forsvarede i avisen 
barndommen ved at fortælle 
om sin egen. Hvordan han 
og hans søskende fik fri fra 
skole ved et-to tiden, drak ef-
termiddagste og spiste brød 
med deres mor, øvede sig 
på deres musikinstrumen-
ter, gik til sport eller legede 
med venner. ”Nogle af mine 
bedste minder fra barndom-
men”, fortalte han, ”knytter 

sig til en lang række forun-
derlige eftermiddage. Somre 
i sol og ved vand, efterår i 
bladdynger i skoven, vintre 
i snedriver til knæene, forår 
med anemonedækket skov-
bund og lugten af jordens 
grøde. At slås med mine ven-
ner (…) i skoven, grave regn-
orm i haven, fiske skaller i 
søen, stå på skøjter på søen 
i en vinterskumring. Alene 
uden voksne, uden for, under 
Guds himmel i selskab med 
mig selv”.
Nyttesynspunktet kan ikke 
lægges ned over alt hér i til-
værelsen uden at den samti-
dig bliver meget kedelig. Vi 
skal huske også at spilde ti-
den med unyttige formål. Og 
det kan man jo gøre på man-
ge måder. F.eks. ved at gå til 
gudstjeneste. En gudstjeneste 
har ikke nogen nytteværdi, 
der kan måles og vejes. Men 
det gælder f.eks. også musik, 
leg eller glæde. De har ingen 
nytteværdi. Men hvad ville 
livet være uden? En vigtig 
ting ved en gudstjeneste er 
netop musikken.  En anden 
unyttig ting man kan få øje 
på ved en gudstjeneste, er 

kirkerummets udsmykning. 
Kirker rummer som regel 
alle mulige små fine detaljer, 
som egentlig ikke har nogen 
nødvendig funktion. De er 
der bare for at være smukke. 
Men de er ingen nytte til. De 
kan ikke bruges til noget, og 
man kan sagtens bygge kir-
ker uden. Men de minder os 
om at vi mennesker også har 
andre behov end de fysiske, 
som tag over hovedet, tøj på 
kroppen og mad i køleskabet. 
At vi som det eneste levende 
væsen, ikke kun har dyriske, 
men også menneskelige og 
det vil sige åndelige og mo-
ralske behov. 

bekymringer for fremtiden

Fokus på Helnæs  
kirkegård

Et udvalg skal udarbejde en 
plan og en kirkegårdskon-
sulent kontaktes til at hjælpe 
med planen. Menighedsrå-
dets første tanker: Hygge-
hjørne med bord og bænke. 
Bed med markblomstblan-
ding. Flere roser. Brosten i 
kirkegyden. Renovering af 
urnegravplads. Vandkunst – 
sten med vand. Cykelstativ. 
Plantning af Solvejgs træ. 

Gamle gravsten arrangeres 
på ny. Menighedsrådet vil, 
inden planen udarbejdes, 
høre om der skulle være an-
dre forslag. Der er tre måder 
at få indflydelse på: 1. Ring til 
Marianne Therp (6477 1668). 
2. Send en mail til mtherp@
gmail.com  3. Kom op på 
kirkegården til et idémøde. 
Mødet er et fyraftensmøde 
og det afholdes mandag 22. 
april kl. 17.00-18.00. 

Marianne Therp
Fmd. f. MenighedsrådetKirkegården øst for kirken. Foto: Tina
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Stærke tilbud fra StiHl
MS 251
Motor: 3,0 Hk · Sværd: 35 cm
kæde: 3/8” 50 led · Vægt: 4,9 kg
Vejl. pris: 3695,- incl. moms

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

til værktøj. uN-godkendt. 

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

TILBUD

2.995,-

TILBUD

395,-

Vi hjælper Dem til rette med alt

Hos os kan De gratis få tilsendt 
pjecen »Min Sidste Vilje«
Se: www.bedemand.dk

Vi svarer altid på tlf. 64 74 10 47
www.bedemandhassedixen.dk

Salg af gravsten fra egen udstilling 
Savværksvej 2G · Glamsbjerg
En af vestfyns største udstillinger

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

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

Lørdag den 16. marts havde 
Helnæs Lokalhistoriske Ar-
kiv slået dørene op til den 
årlige Åbent hus dag. Temaet 
for dagen var i år ”Lindho-
ved”. Det var et populært 
valg, idet over 60 gæster kom 
omkring og så billeder og læ-
ste beskrivelser af gårde og 
huse. Mange af de udstillede 
genstande er i arkivets besid-
delse, men mange havde også 
lånt især billeder ud til denne 
dag. Samlingen, billeder og 
fortællinger, blev også et godt 
tilskud til den registrant, der 
er under opbygning i beboer-
foreningens regi. Det, der er 
betegnende for området Lind-
hoved er, at det er det yngst 
beboede område på Helnæs. 
Alle gårde er ”aflæggere” 
af gårde beliggende i selve 
Helnæs By. (Bl.a. Dalgården, 
Ellebækgård, Kildegård, Lin-
degård) og gårdbyggeriet er 
først påbegyndt efter selveje-
tiden i 1856. Det vil sige på et 
tidspunkt, hvor bønderne selv 
kunne gennemføre investe-
ringer i egen ejendom. De før-
ste gårde blev udstykket fra 
Dalgården og to gårde blev 
bygget i 1858 som de første. 
Derefter gik det slag i slag i 
resten af århundredet. Først i 
1860 – 70 blev kørevejen ud-
bygget fra Nørregård og ud til 
Lindhovedgård og fyrtårnet 
blev bygget 1901. 
Årets åbne hus – arrangement 
rummer også udgivelsen af 
Årsskrift 2012. Her kan man 

læse, hvad der er sket i forbin-
delse med driften af arkivet, 
især har året med højskolens 
lukning betydet en del ekstra 
udgifter.  Der er skrevet tre 
artikler. Janus Storm har for-
talt om en af Helnæs’ kendte 
sønner, tømrermesteren, der 
bl.a. byggede med på Ho-
vedbanegården i København, 
blev ridder af Dannebrog og i 
øvrigt ejede sit fødehjem ved 
sin død. Jan Christiansen har 
gengivet en lille historie om 
det åndelige/kirkelige trosliv 
på Vestfyn og han har kigget 
i Assens Amts Avis, der for 
100 år siden kunne fortælle 
en historie om en festlighed i 
Forsamlingshuset i anledning 
af at Helnæs Skyttekreds 
havde 25 års jubilæum, og her 
var kredsens folketingsmand 
Klaus Berntsen inviteret med. 
Han står på Torvet i Assens, i 
bronze, og var fra 1910-1913 
landets Konseilspræsident 
(Stats minister). Jan Christi-
ansen benytter her anlednin-
gen til at fortælle om hvem 
denne berømte fynbo (født i 
Eskildstrup) er og hvad han 
har udrettet og hvilken sam-
menhæng han har med Hel-
næs. Endelig slutter Anne 
Hansen med en reportage om 
årets populære byvandring. 
Alt i alt en spændende udstil-
ling, god stemning og meget 
snak omkring kaffebordet og 
et lille blad i fornem kvalitet 
med gode historier, der sæl-
ges for 20 kr. pd

Åbent hus i Helnæs  
Lokalhistoriske Arkiv

Gæster drøfter detalje i udstillingen om Lindhoved. Foto: hba
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Den gode historie fortsætter:
”…når det, der findes på mar-
kedet ikke er godt nok, må jeg 
selv finde en løsning”, sagde 
Stig Nør, der bor i Stenhug-
gerhuset, da Hanne ønskede 
reoler til sine mange bøger.

INNOVATION
af Dan Ravn-jonsen og Anders Lyng 

Hvad kendetegner en rigtig 
iværksætter? Det er kom-
plekst at få ideen, finde løs-
ningen, skabe produktionen 
og sætte det på markedet? 
Svaret kan vi finde hos Stig 
Nør på Helnæs Byvej, der fik 
et ønske fra hustruen, Hanne, 
om at finde et reolsystem, der 
kunne rumme mange bøger 
og som skulle være så fleksi-
belt at det kunne tilpasses di-
mensionerne i det gamle hus. 
Nu to år efter er et enestå-
ende fleksibelt reolsystem på 
vej ud på markedet. Nytænk-
ning fra ende til anden. Selv 
materialet er utraditionelt, 
idet alle materialer består af 
presset papir (se faktabok-
sen). Hylderne er konstrueret 
til at kunne bære vægten af 
25 kg.

Uddannet  
svagstrømsingeniør

Stig er uddannet som svag-
strømsingeniør. Uddannel-
sen blev afsluttet i 1993 og 
han ramte ind i skæbnen for 
disse årganges ingeniører 
– arbejdsløshed. Dette bæ-
rer Stigs CV præg af. Han 
arbejdede som ingeniør i 
kortere eller længere perio-
der i forskellige virksomhe-
der og flyttede efter, hvor 
der opstod jobmuligheder. 
Allerede under denne for-
tælling om tilgangen til ar-
bejdsmarkedet, genkender 
man denne stræbsomme 
vedholdenhed, der kende-
tegner et menneske, der er 
målrettet og ikke lader sig 
afvise. 
Nu er Stig selvstændig og 
medejer af virksomheden 
DGTEK i Fredericia, der 

udvikler udstyr til måling 
af luftforurening.

Design og produkt

Stig fortsætter selv fortæl-
lingen: ”Vi stiftede selskabet 
WALLUME i marts 2011 og 
jeg har stort set ikke holdt 
fri siden. Designmæssigt har 
vi undersøgt om der findes 
tilsvarende på markedet. Vi 
fandt ikke noget lignende 
og tog en designbeskyttelse 
for design og opbygning, der 
beskytter os i EU i 25 år. 
Selve pladerne produceres i 
Østrig og Fredericia Maskin-
snedkeri skærer pladerne ud. 
Da kvaliteten skal være så 
høj, har vi besluttet at pla-
cere arbejdet i Danmark. 
For yderligere at sikre kva-
liteten, sælges systemet som 
individuelle løsninger og vi 
leverer systemet monteret og 
støvsuget.
Produktet er individuelt, in-
dividuelt farvevalg (16 løs-
ninger).

Systemet leveres monteret

Ingen emballage fordi det le-
veres i delenheder.

I februar deltog vi i en stor 
møbelmesse i Stockholm. 
Dette gav os kontakter til 
Moskva, Helsingfors, Ber-
lin, Paris, Wien udover Dan-
mark. Næste messe er Da-
nish Design Days, der består 
af fynske møbeldesignere, fa. 
Ejlertsen, fa. LeKlint, Howe, 
Cane-Line. Vi har fået mu-
lighed for at udstille systemet 
i LeKlints showroom.

Virksomhed på Helnæs

Vi planlægger at etablere 
vort eget showroom på Hel-
næs. Til det formål har vi 
købt en ejendom på Helnæs 
Byvej (Borghilds tidl. ejen-
dom ). I laden skal der indret-
tes mulighed for indretning 
af salgskontor og showroom. 
Når vi er færdige med om-
bygningen, vil ejendommen 
fremtræde i et udtryk, der 
svarer til den tid vi lever i. – 
Der vil være 200 kvm. til vo-
res rådighed og for øjeblikket 
har vi fjernet bagvæggen på 
staldbygningerne så de rå 
kampesten er synlige. Der 
skal isoleres, bygges ny tag-
konstruktion, etableres jord-

varme og i det hele taget gen-
nemføres en total forandring 
af den gamle gård ind i en ny 
tid.” Foreløbig er der ansat 
en person, der skal introdu-
cere reolsystemet til forhand-
lere. Desuden er der ansat en 
produktionschef (Henning 
Storm) der skal varetage alt i 
processen fra ordreafgivelse 
til færdigmontering. 

Hvorfor til Helnæs?

Spørgsmålet skal også stilles 
til Stig: Hvorfor flyttede I til 
Helnæs? – Hans svar er som 
vi har hørt fra andre – en til-
fældighed. Hanne og Stig 
ønskede at danne et fælles 
sted. De ville bo ved vandet 
og så på ejendomme fra Mid-
delfart til Assens. Ved et til-
fælde faldt valget på Helnæs. 
– ”Jeg ønskede at få mulig-
hed for at sejle. Desværre er 
sidste gang jeg sejlede lige 
før jeg begyndte på udviklin-
gen af reolsystemet”.
Skarpe holdninger hører også 
til iværksætteriet og Stig er 

tLæs mere på side 6

Iværksætter – fra udfordring til løsning!

Reolen opsat i Hanne og Stigs hjem. Foto: d r-j
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Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

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

ELARBEJDE MED GARANTI

2010
Aut. El-installatør
John Pedersen A/S
Melvej 8 - 5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14
www.jp-assens.dk

Fortsat fra side 5

ingen undtagelse. Det er der-
for helt naturligt for ham at 
sige: ” Når man er helt hjæl-
peløs flytter man i lejlighed i 
byen, der bliver man hjulpet 
med alt, men mister samtidig 
en stor del af friheden”.

Foreløbig har Stig parkeret 
fritiden for at få frihed til at 
realisere det, der begyndte 
som en utopi men nu hænger 
på væggen i Hannes arbejds-
værelse, fyldt med tunge bø-
ger! 
Se hjemmesiden WALLU-
ME.DK

Foreningen har været igen-
nem et år med forsøg på nye 
initiativer, hvilket har vist 
sig vanskeligt. Den fortsæt-
ter sin virksomhed i Den gl. 
Præstegård på traditionel vis. 
Og dog.

GENERALFORSAMLING
af Poul Dreisler 

Der er altid fuldt hus til Mu-
sikforeningens generalfor-
samling. Fyldt på P-pladsen. 
I mødelokalet viser forkla-
ringen sig at være et stort 
opbud af unge elever fra As-
sens Musikskole og chauffør-
forældre. Musiklærer Karen 
Valeur og en kollega fra 
skolen har atter formået at 
få samlet strygere sammen, 
dog ingen kontrabas, til at 
indlede musikforeningens 

generalforsamling. Alle spil-
lede akkompagnement til to 
fællessange og en trio, udvi-
det til en kvartet med lære-
ren, Karen, spillede et udvalg 
af melodier, som også havde 
været fremført ved skolens 
nylige besøg i Rusland og 
Kroatien. Høflighedshensyn 
er med til at fastlægge re-
pertoiret, forklarede Karen 
Valeur, idet man både skal 
indøve værtslandets musik 
og også vise sit hjemlands 
tonekunst. Således påhørte 
publikum russisk, kroatisk, 
dansk o.m.a. musikstykker. 
Kl. 19.30 forlod de, efter for-
tjent applaus, atter Borger-
huset med chauffører og så 
var der pludseligt god plads 
til de øvrige. Det viser sig, 
at kvinderne er i overtal. I 
bestyrelsen er alle ni med 

Stig Nør ved sin computer. Foto. d r-j

Elever fra Assens Musikskole spiller. Foto: Tina

Materialet højtrykslaminat:
Er fremstillet af mange lag papir der er imprægneret 
med en lim eller andet materiale og presset sammen ved 
højt tryk og temperatur ”lamineret” på en måde ligesom 
krydsfiner. Det er et tungt, hårdt og meget stabilt mate-
riale. Et lignende materiale er det gamle ”pertinax” der 
blev anvendt til ”trykte kredsløb” i elektroniske apparater 
og el-tavler. Hårdt, brunligt og elektrisk isolerende, let 
at bore i og bearbejde. Lavet af tyndt papir og et kemisk 
stof, presset hårdt sammen.
Højtrykslaminatet i Stig’s reolsystem bliver brugt både 
i de vandrette hyldebærere og selve hyldepladerne. Van-
gerne der bærer hyldebærerne er fremstillet i alumini-
umsprofiler designet til formålet af Stig selv. Han har 
udviklet små styre-og bære plast-bøsninger til de vand-
rette hyldebærere. Det smarte ved Stig’s hyldesystem er 
den fleksibilitet der kan bygges op ad væggen. Man kan 
sætte en hylde eller bogkasse ind næsten hvor som helst 
og flytte rundt efter behov uden værktøj. Og så ser det 
elegant ud.

Generalforsamling i Helnæs 
Kultur- og Musikfore ning
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Klip ud og hæng op!

Skønne koncerter
Helnæs Gl. Præstegaard

Hildegard von Bingen 
Rhinens Sibylle

Lørdag d. 11. maj kl. 20.00 
OBS! Kærum Kirke

TangoRojoNegro
Lørdag d. 8. juni kl. 20.00

Sangaften m. spisning
Lørdag d. 6. juli kl. 17.30

Teater & Virkelighed
Lørdag d. 20. juli kl. 20.00

Green Sound Jazz 
-og dans i præstegårdshaven
Lørdag d. 10. august kl. 20.00

Aquila Trio
Lørdag d. 24. august kl. 20.00

Den Fynske Opera
Lørdag d. 7. september kl. 20.00

Basco
Lørdag d. 21. september kl. 20.00

Bestil plads på 6173 4540
www.helnæskultur.dk

Bliv medlem 

for 125,- årligt

-og spar penge!

undtagelse af kasserer, Palle 
Hermansen, kvinder. Enkelte 
medfølgende mænd og få an-
dre medlemmer udgør denne 
aften publikum. Der burde 
være flere sådan en aften. 
Kommer medlemmerne og 
andre interesserede til kon-
certerne, er det også fint. 

Formandens beretning

Marianne Therp, formand 
for foreningen, bød velkom-
men. Erik Grove blev valgt 
som dirigent og under for-
mandens beretning, fortalte 
Marianne Therp, at årets 
planer havde været lidt eks-
perimenterende, idet man 
gerne ville forsøge at vende 
tilbage til tidligere tiders mix 
mellem musik og foredrag 
eller arrangementer uden 
musik. Publikum havde dog 
ikke taget så godt imod dis-
se nyskabelser, hvorfor det 
indledende ”åbent hus” på 
Helnæs Mølle og to foredrag 
i samarbejde med hhv. høj-
skole og campingplads ikke 
tiltrak særligt mange og som 
følge deraf gav underskud. 
Erfaringen gav ikke mod på 
at fortsætte af det spor. De 
følgende 8 koncerter i årets 
store program gik betyde-
ligt bedre. Især samarbejdet 
med menighedsrådene er en 
succes. Koncerten i Helnæs 
Kirke karakteriseredes som 
blændende. Forud for denne 
var der spisning i Præste-
gården. En stor aften. Næste 
arrangement blev præget af 
regn til en udendørs jazz-
koncert i en have, som også 
skulle tiltrække publikum, 
men desværre, for få viste 
sig. Dog blev koncerten om-
talt, da lokalpressen var mødt 
op. De resterende 6 koncer-
ter blev afviklet i den gamle 
stald i Helnæs gl. Præstegård, 
og her gik det som forventet. 
Nogle gange for få, andre 
gange tilfredsstillende. For-
manden udtalte sin tak for at 
det fortsat var muligt at leje 
sig ind og glædede sig over, 
at gæsterne også kunne ud-
nytte pauser til at bese huset 
som galleri. Et enkelt uden-
dørs arrangement, den tra-

ditionsrige jazzkoncert med 
dans, blev afviklet i tørvejr. 

Tak og fremtid 

Marianne Therp takkede 
alle, der havde været nyttige 
for foreningens eksistens, 
medlemmer, publikummer 
og ikke mindst hjælpere 
og bestyrelsesmedlemmer. 
Formanden lovede at sæson 
2013 blev baseret på mere 
kendte og afprøvede arrange-
menter. Billetprisen var hæ-
vet med 25 kr. Hun fortalte, 
at åbningskoncerten egent-
lig ikke var en koncert, hel-
ler ikke et foredrag, men en 
dramatiseret fortælling om 
en af de betydeligste kvinde-
skikkelser i 1100-tallet, non-
nen Hildegaard von Bingen. 
Denne event vil finde sted i 
Kærum Kirke den 11. maj. Se 
programmet på side 7. Tidli-
gere successer er atter med. 
Såvel trioen Aquilla Trio 
som Jesper Buhl, Den fynske 
Opera, er på programmet og 
en nyskabelse er en syng-
sammen-aften med indle-
dende spisning. Formanden 
sluttede med ønsket om en 
god sæson og medlemmer-
nes tilslutning. Beretningen 
gav ikke anledning til mange 
bemærkninger. 

Økonomi og valg

Regnskabet blev fremlagt 
udvisende et underskud på 
ca. 10.000 kr. og et snævrere 
budget for det kommende år. 
Markedsføringen har man 
valgt udelukkende at gen-
nemføre med det lille smag-
fulde katalog over koncer-
terne, som uddeles til alle, 
der har en berøringsflade 
med brede kredse. Altså en 
direkte markedsføring. Alle 
valg var genvalg. General-
forsamlingen sluttede med 
buffet med ost og vin. En fin 
aften, der bør følges op af et 
stort publikum. Helnæs Kul-
tur- og Musikforening er en 
forening, der gennem snart 
17 år har fundet sin plads 
som en institution i for-
eningslivet, som bravt kæm-
per sig igennem de også lidt 
svære tider. 
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Åbent hver dag kl. 8-21
bageren kl. 7-21

Marlene og jan

EUROSPAR Ebberup

“ Faste lave priser, kvalitet og 

et godt udvalg af nem mad. 

vi gør alt, hvad vi kan for at blive 

en naturlig del af kundernes 

hverdag “ 

Den fremsynede godsejer, 
Niels Ryberg, Frederiksgave, 
hans fæstere, de senere frie 
bønder på Helnæs, har siden 
1785 kæmpet en kostbar og 
tung kamp om at gøre Maden 
brugbar til høslet, græsning og 
alm. landbrugsjord. Forfatteren 
Kjeld Hansen fortæller historien 
om Madens tørlægning. Artik-
len er én beretning ud af 361 
i bogværket ”Det tabte land: 
Folk og Steder i Danmark”.

ANMELDELSE
af Poul Dreisler 

Det er et fantastisk projekt, 
Kjeld Hansen har taget på sig. 
Han har fundet 361 tørre plet-
ter på landkortet, hvor der har 
været en sø, bugt, vig eller an-
det vand, mindst dækkende et 
areal på 10 ha. Han har sat sig 
for at beskrive stedet før ud-
tørring og give et signalement 
af de, der gennemførte det, 
deres motiver og de metoder, 

der er anvendt til at inddrage 
arealet til bl.a. frugtbar jord 
til almindelig landbrugspro-
duktion. Kjeld Hansen har 
besøgt alle tørlagte steder og 
været ved alle inddæmninger 
fra de seneste 400 år. Han be-
gyndte med de jyske, der nu er 
beskrevet og udkommet som 
bind 1 i et gigantisk bogværk 
(832 sider) i to bind. Andet 
bind skal omfatte Fyn, Sjæl-
land og resten af de større øer. 

Forfatteren 

Kjeld Hansen er født i 1947, 
journalist, forfatter, fore-
dragsholder, o.m.a.  Han har 
udgivet kritiske reportager og 
dybdeborende journalistik. 
Kjeld Hansen har skrevet en 
stribe bøger om natur, miljø 
og forbrug. I 2008 udgav han 
»Det tabte land« (848 sider) - 
det store historiske værk om 
magten over den danske natur. 
”Om de to århundreder, der 
forandrede Danmark. Tusind-

vis af moser forsvandt, ådale-
ne blev udtørrede, strandenge-
ne inddraget, selv den mindste 
bæk skulle ned i cementrør 
og med dem forsvandt laks, 
soldug og storken. Det er en 
historie om politik, magt, grå-
dighed og om hvad, der sker 
når naturen kun skal være 

nyttig”. Kjeld Hansen mod-
tog Dansk Forfatterforenings 
fagbogspris for bogen. Det 
skal dog også nævnes, at han 
har fået mange kritikere. Folk, 
især i landbrugserhvervet, er 
langtfra enige i hans syn på 
dansk landbrugs historiske og 
nuværende meritter og forven-

Storkøbmand Ryberg lod Helnæs Made inddæmme

Første mølle opsat 1865 blæste ned 1872. Foto: Helnæs Arkiv
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tLæs mere på side 10

tede udvikling. Kjeld Hansen 
har i øvrigt flere gange været 
indstillet til Danmarks største 
journalistiske pris, Cavling-
prisen. (Se henvisning til net-
adresse nedenfor).

Formidlingen af materialet

Efter Jyllandsbindet, bind 1, 
blev færdigt, dec. 2011, er tu-
ren kommet til Fyn, hvor As-
sens Kommune er repræsente-
ret med 5 lokaliteter, hvoraf de 
4, herunder Helnæs Made, er 
færdigskrevet. Kjeld Hansen 
lægger den færdige artikel om 
det enkelte sted ud på nettet, 
hvor man kan læse den. Hen-
sigten er at møde sit publikum 
og ikke mindst at få rettelser 
og tilføjelser til det skrevne, 
inden artiklen bliver til en del 
af bind 2. Artiklerne kan være 
ganske korte – afhængigt af 
kildematerialets muligheder 
og om stedets størrelse og 
betydning. Helnæs Made er 
beskrevet på 14 sider som gør 
den til den absolut længste af 
de 4 færdige fra Assens Kom-
mune. De øvrige er ganske 
korte, 3-5 sider. 

Inddæmningen af Helnæs 
Made

Artiklen tager sit udgangs-
punkt i fortællingen om Niels 
Rybergs karriere som forret-
ningsmand og godsejer, om 
købet af Frederiksgave og 
dermed Helnæs og Maden, 
der var en lavvandet bugt, som 
gradvist var blevet omdannet 
til en lagune med et udløb kal-
det ”Mindet”. Ryberg indledte 
i 1785 med at spærre udløbet 
for at kunne inddæmme om-
rådet. Madens geologiske op-
rindelse er ligeledes beskrevet 
og udviklingen er illustreret 
med 4 kort fra 1783 til 1860. 
De sidste to sider i artiklen 
er oversigter over fugle- og 
plantelivet på Helnæs Made. 
Kjeld Hansen har citeret fra 
Dansk Ornitologisk For-
enings (DOF)́ s oversigt og 
der er her registreret i alt 168 
fuglearter, iagttaget på Maden 
frem til den 29. marts 2012, 
hvilket lyder som overrasken-
de mange for den almindelige 
besøgende. Der er ingen tvivl 

om, at inddæmningen blev på-
begyndt som et projekt for at 
Niels Ryberg kunne få et stør-
re udbytte af sin ejendom, idet 
han havde studehold, der kun-
ne tage sin del af det saftige 
græs inden vandringen mod 
studemarkederne i Slesvig-
Holsten. Her er der tale om 
både en ind-dæmning og en 
ind-digning. Det første er en 
aflukning af området for der-
efter at pumpe vandet ud. Ved 
inddigning bygger man diger 
eller forbedrer de strandvolde, 
der er, for at forhindre vandet i 
at trænge ind og oversvømme 
et ellers tørt areal. På Maden 
var der tale om en hybrid 
form, altså både-og, idet bøn-
derne skulle forbedre digerne 
mod Lillebælt og pumpe van-
det ud af Maden.

Fra udvikling til afvikling

Inden Kjeld Hansen i sin for-
tælling kommer frem til nyere 
tid, nævner han en anekdote, 
med Carlo Jacobsen som 
kilde, om pastor Wederkind, 
Helnæs, der i 1785 hvisker 
Ryberg i øret, at bøndernes 
motivation for at lave noget 
ved digerne først tager fart, 
når de får græsningsret for 
egne dyr. Der indgås et kom-
promis og så kunne bønderne 
klare det hele på den halve tid. 
Men ellers er det etableringen 

af ”virksomheden”, I/S Hel-
næs Made, og dens bestyrel-
sesprotokoller, der bliver det 
håndfaste kildemateriale for 
skildringen af det meget store 
arbejde, det har været at holde 
det hele kørende. Fæstebøn-
derne var efter 1854 så godt 
som alle blevet frie bønder 
med foden under eget bord. 
34 af dem danner i 1914 Inte-
ressentskabet Helnæs Made, 
som så eksisterer indtil 1996, 
hvor I/S – fællesskabet op-
hører, idet staten (Skov- og 
Naturstyrelsen) overtager 2/3 
(200 ha) og resten bliver delt 
op i enkeltparceller, ejet af 
lokale landmænd. I år 2012 
har Naturstyrelsen overtaget 
de sidste 100 ha og afsluttet 
et naturgenopretningspro-
jekt, der som model har ”en 
våd eng anno 1900”, dvs. høj 
vandstand i vinterhalvåret og 
saftigt græs og høslet i forår 
og sommer, med græssende 
dyr. En naturtilstand, som 
også har været praktiseret af 
Made-fællesskabet. 

Maden – et mangfoldigt aktiv

Som nævnt er Kjeld Hansens 
hovedkilde til de fleste sider i 
artiklen ”I/S Madens forhand-
lingsprotokol 1919-1996”. 
Han har her læst og gengivet, 
hvad der er sket på den del af 
Maden, som bestyrelsen har 
haft ansvaret for. Især har det 
været meget kostbart at skulle 
holde pumpemateriellet i or-
den. I 1865 blev den første 
mølle sat op, den holdt i 7 år, 
blev skyllet i havet i 1872 og 
en ny blev sat op, som holdt i 
40 år, hvorefter den blev er-
stattet af en ny og mere mo-
derne. På de følgende 8 sider 
hører vi om, hvorledes møl-
lerne, der skulle drive snegle 
og pumpeværker enten blæser 
omkuld eller havarerer af an-
den årsag. Det fremgår, at der 
er brugt adskillige mill. kr. 
til vedligeholdelse og renove-
ringer og genopbygning. For-
fatteren slår dog fast, at med 
hans kendskab til bønderne, 
så vil de ikke gøre dette, uden 
”det kan betale sig”.  Beskri-
velsen af forløbet jf. bestyrel-
sesprotokollen bringer tanken 

tilbage til tiden før Ryberg 
med laugsdannelsen og fæl-
lesskabet om driften af jor-
den. Nu var det blot de 300 ha 
det drejede sig om, og her var 
det ikke personligt arbejde og 
daglig eksistens, men et øko-
nomisk fællesskab som kunne 
sidestilles med mejeriet og 
andre andels- fællesselskaber. 
Kjeld Hansen ”oversætter” 
protokollens ofte kortfattede 
og enslydende referater af 
møder og beslutninger på en 
måde, der gør det levende at 
følge de genvordigheder, der 
har været med at holde van-
det ude. Ligeledes refereres 
de diskussioner der er ført om 
i hvilken udstrækning man 
skulle indgå i givtige aftaler 
med entreprenører, der øn-
skede at grave grus og sand i 
området. Trods bøndernes øn-
sker om en god indtjening på 
dette område er det usikkert 
hvor meget der er blevet fjer-
net. Jagtretten var også en ind-
tægtskilde, som udnyttes. Så 
der har været en del at skulle 
se til med det mangfoldige 
aktiv, interessentskabet havde 
i Maden. 

Værdifuld viden samlet

Artiklen er meget læsevær-
dig. Skrevet i et varieret og 
letflydende sprog, der rum-
mer en viden om emnet, som 
en mand med Kjeld Hansens 
erfaring og engagement besid-
der. Lidt pudsigt er det dog, at 
lægen Niels (Ryberg) Findsen, 
der i 1903 blev Danmarks før-
ste Nobelpristager, dukker op. 
Det ligner mest en ”opslags-

Anden mølle opsat 1872 efter 
stormfloden. Foto: Helnæs Arkiv

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25
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tilfældighed”, idet nævnte 
Niels Findsen ikke har spor 
at gøre med Maden eller 
Niels Ryberg, udover han evt. 
er opkaldt efter godsejeren, 
som mange, hvis slægt stam-
mer fra Færøerne eller Is-
land, blev i årene, hvor Niels 
Ryberg var helten på disse 
øer, som ansvarlig for orga-
niseringen og opbygningen 
af deres fiskeindustri. Det er 
Kjeld Hansens ambition at 
pege på disse mange udtør-
rede steder som udtryk for 
”det tabte land”, på samme 
måde som hans store værk 
fra 2008, og hele hans øvrige 
virksomhed. Det er derfor 
lidt ærgerligt, at han ikke får 
de sidste udviklinger med, 
hvor ”genopretningen” – til 
en vis grad – er gennemført. 
Men det er ikke hans ærinde 
at følge op på, hvad der evt. 
er kommet ud af udtørrin-
gen, og det er ok. Spørgsmå-
let man kan stille i tilfældet 
med Maden er, hvad har be-
tinget dens udtørring indtil 
1996? Fra hvilket historiske 
tidspunkt skal denne proces 

regnes? Og fra hvornår ville 
Maden have været lukket af 
eller henligget som et sum-
pet stykke land, overgivet 
til tørke eller oversvømmel-
sesperioders aflejringer? Det 
bliver ikke behandlet. Godt 
er det dog, at ”grådigheden” 
ikke gav anledning til at de 
udbud af grus- og anden ma-
terialegravning, bønderne af 
og til kom med, ikke fandt 
interesse i markedet. Det vil-
le givetvis have sat sig uhel-

dige og uoprettelige spor for 
eftertiden. 

En spændende artikel

Artiklen er spændende, fuld af 
viden og af oplysninger, sam-
let i ét skrift. Artiklen bærer i 
høj grad præg af sin primære 
kilde, men det må give an-
dre anledning til at bygge vi-
dere på de oplysninger der på 
denne levende måde er samlet 
og beskrevet. Artiklen vil føje 
sig ind i bind 2 sammen med 
hundreder af beretninger om 
andre udtørrede steder, og der-
med give oplysninger om en 
historisk periode, som både 
har en fortid og en fortsættel-
se. Artiklen vil være en spæn-
dende fortælling sammen med 
de øvrige i bogværket, og som 
et enkeltstående dokument 
kan den være et godt udgangs-
punkt for en fortsat lokalhisto-
risk beretning om Maden som 
et landøkonomisk fællesskab 
med de fordele og ulemper det 
har givet bønderne på Helnæs. 
Sammen med dokumenta-
tionen af den nyeste udvikling 
med ”naturgenopretningen,” 
er artiklen et dokument, der 
fortæller historien om udvik-

lingen af Maden som et aktiv 
til den rekreative status Hel-
næs har og vil få i fremtiden. 

Henvisning: 
www.dettabteland.dk 
På den anførte adresse, er der 
links til en række andre adres-
ser, hvor artiklen kan læses og 
downloades. Her kan læserne 
også komme i forbindelse med 
forfatteren mht. korrektioner 
om yderligere oplysninger. 
Læs artiklen i sin helhed. 

 

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

 
Åbningstider indtil 2/7-2010 
Dagligvarer, friskbagt brød og lidt til den søde tand: 

 

Hverdage:    Weekend samt helligdage: 
 
Morgen    8:00 til 10:00   8:00 til 12:00 
Middag  12:00 til 13:00    og  
Aften      17:00 til 19:00   14:30 til 19:00 
 

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

Helnæs Camping  |  Strandbakken 21 Helnæs, 5631 Ebberup   
Tlf. 64 77 13 39  |  E-mail : info@helnaes-camping.dk 

www.helnaes-camping.dk 

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

Åbningstider indtil 28/6-2013
Dagligvarer, friskbagt brød og lidt til den søde tand:

Hverdage: Weekend samt helligdage:

Formiddag 8:00 til 12:00 8:00 til 12:00
og   
Eft. middag 16:00 til 19:00 14:30 til 19:00

Bestil morgenbrødet dagen før, 
så sørger vi for,

at det er klar til dig, 
når du kommer!

Helnæs Camping  |  Strandbakken 21 
Helnæs, 5631 Ebberup   

Tlf. 64 77 13 39  |  E-mail: info@helnaes-camping.dk 
www.helnaes-camping.dk

Tredje og mere moderne mølle opsat 1912. Foto: Helnæs Arkiv

mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere
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Helle blume Andresen, Stæv-
nevej 22, runder 75 år den 
15. april. Helle har faktisk 
været på højskole det meste 
af sit liv. Hun er bogstave-
ligt talt født ind i højskolen, 
nemlig på Snoghøj Højskole i 
foråret 1938, hvor begge for-
ældre var ansat som lærere.

FØDSELSDAGSSAMTALE
af Susanne B. Sørensen 

Forældrene havde kort efter 
Helles fødsel købt Engels-
holm Slot, sammen med 
moderens søster og svo-
ger, for sammen at starte 
en højskole der. Lokalerne 
var endnu ikke færdigre-
noverede, da tyskerne be-
satte skolen i Snoghøj og 
familien måtte flytte ind i 
de kolde og ikke - renove-
rede lokaler på Engelsholm. 
Det var den 9. april 1940. 
Helle var en lille pige, og 
der var kun koldt vand i 
kælderen og ingen varme. 
Købet kunne gennemføres, 
fordi de to søstres far var 
ret velhavende, og havde 
givet begge sine døtre et 
arveforskud. Helles far var 
meget litteraturinteresseret 
og moderens interesser lå i 
håndarbejdsverdenen. Mo-
deren skrev bl.a. flere bøger 
om sin store interesse. Den 
nystartede skole bar stærkt 
præg af begge forældres in-
teresser.

blev højskolelærer

Senere fik Helle job hos for-
ældrene og skulle undervise 
i stoftryk- og vævning på 
skolen.
Helle, der i mellemtiden var 
blevet voksen, havde fået 
en uddannelse på kunst-
håndværkerskolen, der den-
gang lå lige ved Nørreport 
i København. I løbet af sit 
voksenliv har hun deltaget 
i utallige kurser i litteratur 
m.v., men grundlaget for 
hendes store nuværende in-
teresse, foto, blev etableret, 
da hendes nu voksne søn 

blev uddannet som fotograf. 
Hun ville gerne selv under-
vise i foto på skolen, men 
måtte først i lære hos søn-
nen. Helle underviste heref-
ter i foto på Engelsholm og 
i flere sæsoner arrangerede 
hun internationale fotow-
orkshops på stedet.

Kom til Helnæs og blev  
Højskolelærer

Som 60 årig lod Helle sig 
pensionere fra det faste 
job - hun var på daværen-
de tidspunkt forstander på 
Engelsholm sammen med 
sin broder - og hun kom til 
Helnæs via et kortere ti-
melærerjob på højskolen i 
Kerteminde. Nu hed Helles 
omdrejningspunkt Helnæs 
Højskole. Hun boede først 
en kort periode i skolens 
lærerlejlighed på 1. sal, men 
lejede sig så ind på Tofte-
gård (nuv. Hegningegård), 
som stod tom på det tids-
punkt. Efter ca. et år der, 
etablerede Helle sig så på 
sin nuværende adresse. Det 
var i året 2001. Nu havde 
Helle for første gang i sit 
liv eget hus, løsrevet fra 
højskoleverdenen.  Der blev 
ved egen kraft revet vægge 
ned, malet, sat brændeovn 
op og møbleret med Helles 
elskede arvestykker. Og re-
sultatet blev hyggeligt – lidt 
huleagtigt! Senere kom der 
en skurvogn til. Den skulle 
bruges til fotoarbejdet, men 
er i dag reduceret til red-
skabs- og alt muligt skur. 
Fotobearbejdningen, som 
stadig fylder meget i Helles 
tilværelse, er flyttet inden-
dørs og fungerer i dag via 
to computere. Da Helnæs 
Højskole for godt et år si-
den kom i vanskeligheder 
og en overgang stod uden 
en forstander, trådte Helle 
til og investerede en kæmpe 
indsats. Desværre endte den 
historie – som vi alle ved 
– ret sørgeligt, men Helle 
og andre, gjorde hvad de 
kunne. I samme tidsrum var 

Helle formand i menigheds-
rådet, samt involveret i Hel-
næsposten, så alt i alt var 
det en opslidende periode. 
Det var en spændende peri-
ode, men barsk, siger Helle, 
der nu nyder ikke at være så 
presset mere. Hun er rigtig 
glad for sit lille hus og for 
at bo her på øen, og så bare 
deltage i det pulserende liv 
herude på en mere uforplig-
tende måde, ”at være en del 
af et landsbysamfund”, som 
Helle selv udtrykker det.

Helle holder hund

Det var lidt om Helle og 
højskolen. Og så er der lige 
slutningen, der skal handle 
om hendes hund. Helle har, 
siden hun var barn, haft 
hunde i sit liv. Hun fik sin 
første hund, en gravhund, 
som 12 årig. Siden har der 
altid været en firbenet ven. 
En gravhund eller som nu, 
en labrador, Rufus. Den fyl-
der rigtig meget i Helles liv 
(og seng!) og er dejlig, men 
lidt for kærlig og voldsom, 
når der sker noget i dens 
liv. Hunden er i dag fire år, 
og har allerede i sit korte 
hundeliv været Helle et dyrt 
bekendtskab med et ind-

opereret ”søm” i bagbenet. 
Men, ”hvad gør det, når det 
er ens bedste ven”! Helles 
fødselsdag fejres af nogle 
gode venner her på øen, der 
har tilbudt at lægge hus til.  
Sødt af dem. Stort tillykke 
til Helle, og god vind frem-
over!

KORT NYT

Helle, hund i ”huleagtig” hygge. Foto: sbs

Helle, Højskolen og Hunden

Torsdagsklub
Vi har haft sidste sammen-
komst i Torsdagsklubben 
i denne sæson. Det var 7. 
marts, hvor vi havde besøg 
af demenskonsulent Jinnie 
Hemmingsen. Hun fortalte 
spændende om sit arbejde 
dels om sin undervisning og 
dels om samværet med de 
ramte. Ved hjælp af billeder 
på væggen fik vi en grundig 
gennemgang i, hvad der sker 
i hjernen, når nogen rammes 
af demens. Jinnie fortalte, 
hvordan det også påvirker 
familier, når et medlem ram-
mes af sygdommen.
Se vedr. udflugt i ”Det sker..” 
side 14.
 ah
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Siden februar 2011 har HP 
rummet et tema om Lands-
byen. I alt 11 artikler er det 
blevet til, den sidste i februar 
2013 og nu denne tolvte i 
april 2013. Endnu mange 
emner kunne behandles, 
og adskillige flere artikler 
kunne skrives om forhold på 
Helnæs og andre, skrevne, 
kunne rubriceres under dette 
tema, idet meget af det, 
der skrives om i HP er om 
landsbyen Helnæs. I dette 
og næste nummer afsluttes 
temaet.

LANDSbYEN XII
af Poul Dreisler 

Den konkrete baggrund 
for temaet er en artikel i 
HP2.2011, som blev skre-
vet af arkitekt Otto Arp, 
tidligere helnæsboer, i for-
bindelse med planer om, 
at Assens Kommune ville 
udarbejde lokalplaner for 
nogle områder på Helnæs. 
Otto Arps sædvanlige, me-
get læseværdige artikel, var 
en opfordring til, at man 
udarbejdede bevarende lo-
kalplaner, idet kun sådanne 
kunne skabe mulighed for 
bl.a. ‘at bringe landsbyen 
ud af stagnation og æstetisk 
forfald’. Baggrunden for en 
sådan lokalplan er ’en grun-
dig undersøgelse af lands-

byens struktur og historie’. 
Disse og mange flere byplan 
- professionelle bemærknin-
ger, blev afsættet for temaet: 
Landsbyen og en rettesnor 
for emnerne i temaet. Det 
skal dog med det samme 
indrømmes, at det er læg-
mandsbetragtninger, som 
ikke er mere grundige end 
de lokalt tilgængelige (me-
get sekundære) kilder har 
kunnet hjælpe til med. Vi 
vil i denne artikel opregne 
en række årstal for forskelli-
ge faser i landsbyens udvik-
ling og dertil knytte nogle 
kommentarer. Der bringes 
en oversigt over kronologien 
i en række hændelser, der er 
berørt i de 11 artikler. Det 
skal gentages, at Otto Arps 
artikel blot blev anlednin-
gen, idet de krav der stilles 
til historiske studier som 
baggrund for bevarende lo-
kalplaner bør være mere re-
striktive og præcise. 

Vejnettet giver oversigt

Vejnettet er en god målestok 
for befolkningsbevægelser 
og bosætning. Det er klart, 
at der har været sejlet meget 
til og fra Helnæs’ kyster og 
her har man i de tidligste 
tider (næsten) kunnet gå i 
land hvor som helst. De æld-
ste Helnæsboere har levet 
tæt på vandet, idet fisk ind-
gik i deres daglige føde. På 
et tidspunkt har folkene på 
halvøen fundet det nødven-
digt eller mest praktisk også 
at bevæge sig landværts hvis 
de skulle op til landet. Her 
har Langør været forbin-
delsen, men dog ikke sær-
lig farbar, idet den menes 
at have været ret bred, og 
ikke særlig fast at bevæge 
sig på. For at komme videre 
ind på halvøen har det nem-
meste været at benytte den 
brede forstrand på vestsiden 
af Bobakkerne. Disse bak-
ker har helt indtil 1630’erne 
været en uoverstigelig hin-
dring for agende og gående. 
Når man går i terrænet sø-

ger man altid efter den mest 
overkommelige vej og er der 
noget, der hindrer, må man 
udenom. Derfor ser man, at 
bugten (den senere Made) er 
anledning til at folk er søgt 
op i landet og har fortsat i 
kanten af bugten. Den næ-
ste hindring er Ellebækken, 
som har været så bred og 
dyb, at man nu har drejet til 
venstre med bækken på høj-
re hånd til et sted, hvor det 
var muligt at gå over. Dette 
sted blev til Bøgeskovsvej 
og her er folk gået så langt, 
det har været nødvendigt for 
at have plads nok til alle, der 
ville finde sig en boplads 
langs vejen. 

byens struktur formet tidligt

Det antages at denne bevæ-
gelse var nogenlunde gen-
nemført i 1583, hvor byen 
blev beskrevet og  havde 
det antal gårde og huse, der 
siden har været grundstam-
men i beboelsen. Denne 
rute, hvor alle forhindringer 
blev undgået er der blevet 
bygget gårde og huse langs 
med. Vi har fået en slynget 
vejby.  Livsnerven på Hel-
næs. De øvrige veje er li-
geså naturligt placeret som 
den første (Helnæs Byvej), 
men er biveje. Da Lillebælt 
nu har taget mere og mere 
af den brede passage, så det 
bliver svært at komme forbi 
klinten uden at vandet gene-
rer vejfarende, flytter man 
vejen op på Bobakkerne, og 
baner sig vej gennem skov 
og ikke opdyrkede områder 
på midten af Helnæs. Selv 
den første gård, Langørsbo’ 
(fra 1546) tager Bæltet og 
en ny (Bogården) må bygges 
(1669). Det sker i en skov-
rydning på foranledning af 
Hagenskov. De øvrige veje 
er anlagt, dvs. hjulspor er 
efterhånden blevet veje, på 
tidspunkter, hvor man har 
skullet bruge dem. Således 
til kysten mod syd (Gam-
melhave, 1831) til udskib-
ning af levende dyr bl.a.. 
Mod vest mindre spor langs 
Maden til kysten og afhent-
ning af sand og grus, efter 

afvandingen (1785-1806) 
også midt på Maden. Mod 
øst blev bygget fiskerhuse 
og landingsplads i 1860’erne 
og samtidig forlængelse af 
vejen ud over det nye land, 
Lindhoved, med nybyggede 
udflyttede eller delte gårde 
fra byen.  

Vej til rekreative formål 1965

Den sidst anlagte vej er fra 
1965. Den er anderledes be-
grundet, idet den ikke har 
et fiskeri- og landbrugsfor-
mål. Den følger den gamle 
udskibningsvej til Gammel-
have (det dybe sted) og fra 
den er der sideveje ned over 
et sydskrånende areal, der 
rummer 140 sommerhuse. 
Ca. samme antal husstande, 
som der er på Helnæs. Atter 
er det interessant, at følge 
hver vej og efter tidspunktet 
for dens anlæg og formål at 
tænke over vejen som en del, 
der karakteriserer udviklin-
gen af Helnæs. Vi har den 
slyngede byvej, som giver 
adgang til gårdene og huse-
ne, der hvor folk bor. Denne 
hovednerve udvides mod 
stranden, da fiskeriet ud-
skilles fra landbruget som et 
selvstændigt erhverv og der 
anlægges handelshus. End-
nu en gren forlænges mod 
Lindhoved da opdyrkning 
og driftstransport til det 
store nye landbrugsområde 
i 1800 – tallet bestykkes 
med gårdbyggerier og jord-
fordeling mellem sønner og 
efterkommere fra gårdene 
i byen. De mindre veje har 
hver deres funktioner som 
adgangsveje til skibstrans-
port af ind- og udførsel af 
varer og til steder med byg-
gematerialer, sand, grus el. 
lign. Sidste vej har ført folk 
frem til opfyldelsen af re-
kreative mål. Sol, sejlads, 
fiskeri og nydelse af livet i 
forbindelse med halvøens 
store kyst- og naturaktiv. Et 
potentiale for fremtiden.

Fortsættes i næste nr. af HP

Temaet: Landsbyen

Kort over Helnæs
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www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

JONSERED CS 2152
Oplev fornemmelsen af at arbejde med en rigtig professionel 
sav i 50-kubikklassen. Jonsered CS 2152 er udviklet specielt til 
skovejere, landmænd og andre, der har brug for en avanceret 
allroundsav. Modellen indgår i Ulticor®, som er vores mest 
avancerede produktprogram til dig, der går efter det optimale, 
når det gælder kraft, design, kontrol og fornemmelse.  
51,7 cc, 2,4 kW (3,3 hk), 5,0 kg. 

4.395,-
       

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

Flemløse Maskinforretning ApS
Springenbjergvej 15 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 64 72 11 74

3.495,-

EDC Christian Darum er en moderne ejendomsmæglervirk som

hed, der i dag drives af statsaut. ejendomsmægler Christian Darum 

samt et veluddannet team med stor salgs erfaring indenfor villaer, 

rækkehuse, landbrug, andelsboliger og fritidshuse.

Hos os får du døgnudstilling i lokalområdet samt fleksibel mar

kedsføring efter nærmere aftale.

Vores veluddannede personale, vores indgående kendskab til efter

spørgslen og indsigten i markedet er væsentlige faktorer for vores 

succesfulde resultater med salg af din bolig.

EDC Christian Darum
Østergade 45 · 5610 Assens
561@edc.dk · edc.dk/assens   64 71 31 50

Christian Darum Trine Redhead Lone Clemmesen Regina Lemmicke

Mød os i 
forretningen

         Se boligfilm af en 
 lang række boliger til salg på edc.dk

Vil du se mere, så kom ind og 
aftal en fremvisning

Kom godt videre

Læn dig tilbage og se 

præsentationen

Se boligfilm af en lang række boliger 

til salg på edc.dk

Vil du se mere, så kom ind og 

aftal en fremvisning

Vandring på Helnæs 2012. Foto: Hanne Ellebæk

borgerhuset er  
godt rustet

Efter valg af Peter Hansen, 
Søgård, som dirigent på 
Borgerhusets generalfor-
samling, var formandens be-
retning første punkt. Birgitte 
Elovara nævnte samarbejdet 
med kurator for Højskolen, 
som er gået godt – især i 
forbindelse med træpillefy-
ret. Stor tak til Bjarne, som 
havde været endog meget 
behjælpelig. 
Af aktiviteter fremhævede 
formanden særligt, at gym-
nastikken - ledet af Charlot-
te Foss Madsen - havde haft 
stor tilstrømning og givet en 
god indtægt til foreningen. 
Det vil blive tilbudt igen næ-
ste vinter. Loppemarkedet i 
april havde givet kr. 1.163,00 
i overskud, men da vejret 
ikke var det bedste og må-
ske heller ikke tidspunktet, 
vil man arbejde på at gen-
nemføre det til september i 
2013. En anden mulighed er 
blomsterbinding. Forman-

den takkede for helnæsbo-
ernes opbakning til Borger-
huset. 

Økonomi, valg og fremtid

Regnskabet 2012 gav et so-
lidt overskud, og budgettet 
for 2013 blev vedtaget med 
uændret kontingent trods et 
kalkuleret mindre underskud 
på knap 3000 kr. Der er tillid 
til bestyrelsen – ses også af, 
at alle valg var genvalg. Der 
blev også talt om fremtiden, 
idet bestyrelsen udtrykte, at 
man er meget åben overfor at 
skulle arbejde sammen med 
en evt. kommende efterskole i 
den tidligere højskoles lokaler. 
Der blev udtrykt ønske om, 
at, man kan finde frem til en 
samarbejdsaftale, som begge 
parter kan have glæde af. Der 
fremkom også en efterlysning, 
idet formanden nævnte, at 
man manglede idéer til gode 
løsninger på varmeforsyning/
varmt vand. Har du en god idé, 
så send en mail til formand 
Birgitte Elovara. (elovara@
mail.dk). Mth

Gåture på Helnæs 2013
Vi fortsætter sidste års gåtu-
re på øen. Vi bruger samme 
koncept som sidste år, dvs.:
Vi skiftes til at arrangere 
turen og lægge have til, hvis 
det er regnvejr aflyses turen. 
Efter traveturen drikker vi 
kaffe i fællesskab hos ar-
rangøren, 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, meget gerne 
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 ses på tur. Tid og sted se 
side 14.
Inge Johanne Ellebæk, 
tlf. 64 77 13 07
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke 
7. april ingen
14. april 17.00 (K)
21. april  11.00
26. april ingen
28. april 10.00 Konfirmation
05. maj 11.00

Salmemarathon
Tirsdag 23. april kl. 19.00 i 
Søllested Kirke
Marianne Therp

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

Helnæs Forsamlingshus
Kalender 2013
1. maj: Evt. ekstra forestil-
ling ”Panik i Forsamlingshu-
set” (afhænger af antal solgte 
billetter).

Teater i Forsamlingshus. 
(Kom i teatret, når teatret 
kommer til dig…)
Vestfyns Teater/Baggaard Te-
atret laver noget nyt i år, nem-
lig opførelse af teaterforestil-
linger om ”forsamlingshuset” 
i forsamlingshuse (4 i alt). 
Bl.a. Helnæs Forsamlingshus. 
Interesserede bedes henvende 
sig til Bente Haines vedr. 
stykket og køb af billetter, 
Helnæs. (Se beskriv. af fore-
stillingen i HP10.2013 side 7).

13. juli: Fugleskydning
14. september: Forsamlings-
huset holder fest.
12. november: Generalfor-
samling
14. december: Juletræ

Torsdagsklub – Udflugt
Som aftalt arrangerer vi en 
udflugt torsdag den 25. april. 
Turen går til ”Summerbird” 
i Assens. Vi mødes ved fa-
brikken kl. 13.45. Direktør 
Michael Grønlykke vil vise 
os rundt og fortælle om virk-
somheden. Tilmelding er 
nødvendig – senest den 18. 
april på tlf. 64 77 13 76  ah

Kan HELNÆSPOSTEN 
fortsætte?
Mød op i Borgerhuset man-
dag den 8. april lok. 2. kl. 
17.00 -18.00. Redaktions-
udvalget har flyttet sit or-
dinære redaktionsmøde og 
afholder åbent møde om 
planlægning af næste udga-
ve af HP. Alle er velkomne. 
Redaktionsudvalget

Menighedsrådsmøde
Onsdag 29. maj kl. 19.00. 
Budgetmøde i Borgerhuset
Marianne Therp, fmd.

Petanqueklubben 
Generalforsamling afholdes 
i Borgerhuset tirsdag den 23. 
april kl. 19.30.
Første spilledag er tirsdag 
den 7. maj kl. 19.00.
Den første grillaften bliver 
den første tirsdag aften i juni 
efter spillet.   Bestyrelsen

Fællesspisning
Den 3. maj kl. 18.00 er der 
fællesspisning i Borgerhu-
set. Husk service, bestik, 
drikkevarer og godt hu-
mør. Tilmelding Pernille 
Naundrup på tlf. 62 63 29 
93 senest den 25. april.  
Vi glæder os til at se jer. 
De bedste hilsner
Arrangørerne

Gåture på Helnæs 2013
Mandag d. 5. maj kl. 19 hos 
Lis og Viggo Jørgensen, 
Strandbakken 35 
Mandag d. 3. juni kl. 19 hos 
Hanne og Niels Ellebæk, 
(Bøgeskovsvej 14). Vi mødes 
i Bobakkerne, husk bord og 
stole, er vejret godt drikker vi 
kaffen dér.
Mandag d. 1. juli kl. 19 hos 
Bente og Hans Larsen, Hel-
næs Byvej 29.
Mandag. d. 5. august hos 
Tove Dvinge og Torben Dan-
sted, Strandbakken 55
Mandag d. 2. september hos 
Kamma og Erik Hansen, 
Helnæs Byvej 18.
Vi ses på tur, Inge Johanne 
Ellebæk, tlf. 64 77 13 07

Sy og Strik
Vi tager lige to gange 
sy og strik mere inden 
vi stopper for sæsonen. 
Onsdag d. 10. april og man-
dag d. 22. april. Begge gange 
i Borgerhuset lok. 2 kl. 19-21 
Alle er velkomne. Evt. 
spørgsmål på 62 63 29 93 
Pernille Naundrup

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs
Onsdag den 17. april klokken 
19.30 i Borgerhuset lokale 1
Tilmelding til Jørgen 6477 
1829 eller Dan 6477 1501 el-
ler darajo@mail.dk 
Hilsen Dan

Historisk aften
Tirsdag 9. april kl. 19.30
Assens hjemmeværnsgård, 
Ved Stranden 18
Emne: Fortælleaften om be-
sættelsestiden og humoren
Arr. Flyverhjemmeværnet
Alle er velkomne
Marianne Therp

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

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

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

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

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

Jil Indramning
v/Jan Lind

Butik
Åbningstider:

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

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale

Stenløsegyden 10, 
Dømmestrup
5762 Årslev

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

Ledig boks i Helnæs 
Frysehus
Vi har en ledig boks til leje. 
Både strømforbrug og afrim-
ning 2 gange årligt er inklu-
deret i lejen af boksen. 
Ved henvendelse i april må-
ned vil de første tre måneder 
være uden beregning.
Marianne og Jørgen Therp. 
6477 1668 eller 2720 1668

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

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

Petroleumskamin til salg
Mrk. ZIBRO SRE 70x – 
TC* 
Varmeovn med god effekt. 
Velegnet til rum fra 40 til 
120 m3. Elektrisk tænding. 
Str. 374x280x435 mm.
Kun lidt brugt. Pris 400 kr. 
Henvendelse: 
Ulla Dreisler, 
Ryet 22, 
Tlf. 64 77 12 72

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

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

Sejljolle sælges
Askeladden, 14 fod med 
mast, sænkekøl, stabil og vel-
egnet til Helnæsbugten pga. 
begrænset dybgang. Reg. 
bådtrailer og øvrigt udstyr 
medfølger. Pris: kr. 17.000.
Henvendelse Stævnevej 20,
tlf. 29 46 46 19

Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til 
leje. Kr. 250,- i leje pr. halvår.
Kontakt Annelise Larsen på 
64 77 15 95

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

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

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

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

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

PERSONLIGE

Helle Blume Andresen fylder 
den 15. april 75.  HP ønsker 
hjertelig tillykke.

Tak for opmærksomheden 
ved min fødselsdag d. 28. 
marts. Hilsen Erik

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

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

Flemming Hansen
Malermester

vi et et dygtigt 
malerteam, der kan løse 

alle maleropgaver 
– store som små – 

ude og inde

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

Hasselvænget 17 · Helnæs

Medlem af Danske Malermestre

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

www.nanaagger.dk

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

Kim Vinduespudser
– det er da klart!

Vinduespolering til erhverv og private

Tlf. 6085 8784
kimvinduespudser@gmail.com

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak (aut. kloakmester)
Murerarbejde udføres · Belægningsarbejder

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad
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Søndagsklassiker
Søndag 14.4 og 21.4 
Kl. 17.00-19.00
En tidlig 2 retters middag efter
»mormors køkken«

169,- 95,-Kaffe- & kagebord
Søndag 14.4 
Kl. 14.30-16.00
Spis alt hvad du kan af de 
hjemmelavede kager

Champagnebrunch
21.4 og 26.5 
Kl. 11.30-13.30
Brunch med hjemmelavede specialiteter
og champagne

225,-

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

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

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

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

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

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

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

Bordbestilling T/63 73 73 73
For nærmere information –

SINATUR.DK/GLAVERNAES

Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

275,- 385,-

450,-

699,-

95,-

169,-

225,-

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

Sinatur Hotel Gl. Avernæs · Helnæsvej 9 · 5631 Ebberup

Gl. Avernæs i april og maj

Mandag d. 25. marts 2013 
inviterede redaktionsudval-
get til møde i Borgerhuset. 
Anledningen var, at redaktør 
og administrator, hhv. Poul 
og Ulla Dreisler, har med-
delt, at de ønsker at fratræde 
som medarbejdere ved HP, 
da de har planlagt at flytte 
fra Helnæs. I alt 17 m/k del-
tog, herunder 9, der i større 
eller mindre grad er involve-
rede og for enkeltes vedkom-
mende også ønsker at ud-
træde af redaktionsudvalget. 
Anders Lyng ledede mødet, 
hvorunder der blev orien-
teret om bladets baggrund 
og historie.  Læs www.hel-
naesposten.dk/omos.html, 
hvor HP ś værdigrundlag er 
udtrykt. Tekniske og admi-
nistrative forhold blev gen-
nemgået, og det blev under-
streget, at selvom HP ikke 
fylder meget, er det en forret-
ning, som abonnenter og an-

noncører forventer en seriøs 
relation til. Derfor stilles der 
krav til kvalitet og udgivel-
sessikkerhed. Mødet havde 
til formål især at motivere de 
fremmødte ”nye” til at del-
tage i arbejdet. Poul og Ulla 
har lovet at være med til juli-
nummeret er på gaden. Mø-
det bød på forslag til ændre-
de tekniske og redaktionelle 
processer på alle de områder, 

der d.d. kendetegner medier, 
især omlægning til udeluk-
kende netudgivelse. HP er på 
nettet i forvejen.
HelnæsPosten har pt. et op-
lag på 280 stk./md. Ca. 120 
blade sendes ud: 80 til abon-
nenter, 30 til annoncører og 
10 til officielle adresser, an-
dre medier og lign. ”grati-
ster”.  150 omdeles gratis på 
Helnæs (inkl. 25 til sommer-
landet) og 10 sælges i løssalg 
hos EUROSPAR i Ebberup. 
Desuden kan enhver, der 
googler ’Helnæs’ ikke undgå 
at få Helnæsposten på skær-
men.
Ved mødets afslutning havde 
flere tilkendegivet at ville 
påtage sig foto- og skrivear-
bejde o.a. Det blev besluttet, 
at næste møde atter skulle 
afholdes i Borgerhuset som 
et ordinært redaktionsmøde. 
Her er alle velkomne. Re-
daktionsmødet afholdes den 
8. april kl. 17.00 til 18.00 i 
lokale nr. 2.
 Redaktionsudvalget

HelnæsPostens fremtid

Bordbestilling 

kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

Helnæs Camping med 

vinteråbent 

– Se side 5

Her er gang i 

forviklingerne 

– Se side 6

Tøj, smykker & BrugskunsT

PLums gAArD - øsTergADe 38 - Assens

TeL. 6471 1004

WWW.emILy-rOse.Dk 

64711004.indd   1
18/01/10   11.55

PLUMS GAARD - ØSTERGADE 38 - ASSENS

TEL. 6471 1004

www.LivLAwAETz.Dk
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Fyn fremmer unge  

kunsttalenter

Mens andre holder fri, bruger 

cirka 30 unge mellem 15 og 

23 år deres vinterferie på at 

få testet deres kunstneriske 

talent på KulturCamp 2013. 

KulturCamp én er en slags 

undergrundskulturens X-

factor inden for kunstneriske 

nichegenrer, hvor de unge 

får undervisning af nogle af 

de allerbedste på deres felt. I 

2012 var genrerne lyskunst, 

elektronisk musik og im-

prodans, mens der er poetry 

slam, drama og streetart på 

programmet i år. 

Tirsdag den 19. feb. 2013 var 

de unge fra kulturregion Fyn 

så i gang med at male et bille-

de på en halmstak på Helnæs. 

Et motiv ca. på størrelse med 

et A4 ark af kunstneren Egon 

Schiele forstørrede de op til et 

kunstværk på ca. 3x7 meter. I 

den bidende kulde fandt de 

en stak halm mod syd, hvor 

der var læ. Kunstneren Chri-

stian Elovara Dinesen, der 

underviser, er søn af Birgitte 

Elovara, der, som bekendt, 

bor på Helnæs. Ligesom sid-

ste år lagde Peter Hansen, 

Søgård en plastikindpakket 

halmstak til.  ah

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

Streetart på Helnæs

Helnæs
Antik

Vi har møbler,  

belysning, glas o.m.a.

Tlf. 64 77 14 85

?
Er vi dømt til at bo i 
udkanten af Danmark? 

Noget kunne tyde på det, 
når vi ikke mere får omdelt 
Bilka reklame avisen (de af 
os, der vil modtage den). 
Underligt nok går grænsen 
tilsyneladende ved Feddet, 
for de, der bor ved Bryde-
gård får både Bilkas og 
Føtex’ reklamer! Dette var 
faldet Anette (tidligere Hel-
næsboer nu Avernæs) for 
brystet, så hun kontaktede 
Bilka og beklagede sig, og 
fik det svar, at hvis der var 
tilstrækkeligt mange herbo-
ende der ville have deres re-
klameavis, så ville den nok 
blive sendt ud til os! Jeg lo-
vede at bringe dette videre 
til alle på Helnæs via HP. 
Hermed gjort.

Hilsen FK omdeleren 
Dan Ravn-Jonsen


