
Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

HELNÆSPOSTEN 5
Ulrik fortæller om at være 
aktivist på campingpladsen
– Se side 12

Bo Hansen fortæller om sit 
arbejde i bl.a. Thailand
– Se side 10

MAJ 2010 5. årgang nr. 5 Løssalg 15,00 kr. 

tLæs mere på side 4

NU ER DET FORÅR
Find havemøblerne hos

Helnæs Antik  
& MejerietTøj, smykker & BrugskunsT

PLums gAArD - øsTergADe 38 - Assens
TeL. 6471 1004

WWW.emILy-rOse.Dk 

64711004.indd   1 18/01/10   11.55

Tøj, smykker & BrugskunsT

PLums gAArD - øsTergADe 38 - Assens
TeL. 6471 1004

WWW.emILy-rOse.Dk 

64711004.indd   1 18/01/10   11.55

Tøj, smykker & BrugskunsT

PLums gAArD - øsTergADe 38 - Assens
TeL. 6471 1004

WWW.emILy-rOse.Dk 

64711004.indd   1 18/01/10   11.55

Vi fortsætter med temaet om 
bugten. Her fortæller vi om en 
mand og hans båd. Den lille 
historie fortæller om hjørner 
af det netværk, der skabes 
ved vandet, og hvad der bety-
der noget, når man bor der.

Bugten
Af Jakob Haahr 

I efteråret 2009 forsvandt bå-
den. Hans var fortvivlet. Han 
havde haft båden i næsten et 
halvt århundrede, og nu var 
den væk. Dette er beretnin-
gen om Hans Larsen og hans 
båd. Han havde selv bestilt 
båden hos en bådebygger i 
Brunshuse. Han havde ofte 
på vej hjem fra arbejde stuk-

ket forbi og fulgt bådebyg-
geren i hans arbejde. I både-
byggerens værksted blev træ 
skåret til og høvlet og siden 
samlet til en båd. En nydelig 
pram, var det blevet til. En 
pram, der lå godt og stabilt 
på vandet.  Det var først i 
60’erne, han fik båden. Den 
er i øvrigt helt magen til bro-

deren Kristian Larsens båd. 
Og siden da har han fisket 
en del. Han sætter rødsspæt-
tegarn, ror åleruser ud, og ud 

Båden - godt fortøjet
foto: Jakob Haahr

Hans og båden
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LeDeRIndhold
Hans og båden
vi fortsætter med temaet om bugten. Her fortæller vi om en mand 
og hans båd. Og hvad der betyder noget, når man bor der.
Forsiden og side 4

Ændringer i Menighedsrådet ved Helnæs Kirke. 
En servicemeddelelse med baggrund i et afholdt medlems død
Side 5

10 år med Kalle ved rattet
Kalle er en institution på Helnæs. Bussen er som en rullende dag-
ligstue. Nu har han 10 års – jubilæum og skal måske vige for en 
anden.  
Side 6

et nystartet kor med masser af god energi
Der er masser af god energi, stor lyst til at synge og en professio-
nel korleder. Et kirkekor, der også er til meget andet.
Side 7

Alle tiders aften med tarteletter
En af de 127 tilstedeværende gæster ved årets tarteletfest sætter 
ord på den atmosfære, der opstår ved glæden af at synge sam-
men, lytte sammen og om at spise de fem udvalgte tarteletter. 
Side 8 og 9

Hjertestarter og gammelt jern /metal 
Helnæs Camping og Ejgil vil sælge skrot for at afhjælpe hjerteproblemer
Side 9

udlængsel førte til livsstilling
HelnæsPosten har mødt Bo Hansen, hjemme hos familien et par dage 
fra sit job som leder i rejsebranchen. Et job, han er meget glad for.
Side 10 og 11

Min tid som campingaktivist!
En personlig og fornøjelig beretning om det nyttige og fornøjelige 
i at holde ressourcerne hjemme på øen til gavn for det lokale er-
hverv. 
Side 12

Konfirmation på Helnæs
Blot to konfirmander i år, og den ene er norsk. Flotte dragter og 
fyldt kirke 
side 16

Hilsen til forårssolen

Denne økonomiske afgrundstekst er næsten 30 år gammel, 
men udtrykker dog en nutidig stemning. Men netop nu i maj 
bringer forårssolen optimisme og fremtidstro. Syng den og 
bliv glad.

Melodi: Povl Dissing 1981 - Tekst: Benny Andersen 1981 
Teksten stammer fra Benny Andersens digtsamling
‘Oven visse vande’ 1981.
 
Det er forår. Alting klippes ned. 
Der beskæres i buskadser og budgetter.  
Slut med fordums fede ødselhed. 
Vi begynder at træne til skeletter. 
Jeg blir fem år ældre 
ved hvert indgreb i min pung, 
men når forårssolen skinner, 
blir jeg ung! 
 
Lad kun falde, hvad der knap kan stå ... 
Men i så fald sku jeg altid komme kryv’nde,  
hver gang skatten gir sig til at flå 
mine sidste mønter fra mig hver den tyv’nde 
Jeg blir tom i hjernen, 
træt og tung i sjæl og krop, 
men når forårssolen skinner 
står jeg op! 
 
Og jeg fægter med min sparekniv.  
Men den skraber bare hult i sparegrisen.  
Der er ikke meget tegn på liv. 
Selv i vinter var der dog en ko på isen.  
Jeg har længe næret en 
istap ved min barm, 
men når forårssolen skinner, 
blir jeg varm! 
 
Solen skinner på fallittens rand. 
Derfor denne dyrekøbte randbemærkning:  
Der er caries i tidens tand. 
Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning!  
Snart skal jeg og mine sidste 
tænder skilles ad, 
men når forårssolen skinner, 
blir jeg glad! 
 
Tag da kun min sidste spinkle mønt.  
Livets sol er min den sidste del af livet,  
for ‘som solfanger er jeg nu begyndt at forstå,  
at Alt og Intet er os givet.  
Og en gang går solen sin 
runde uden mig, 
men når forårssolen skinner, 
lever jeg!  pd 

Om Helnæspostens leder 
nr. 3 – 2o1o

Med Susannes indlæg i HP 
nr.12 - 2oo9 og ordvekslingen 
ved beboerforeningens gene-
ralforsamling, var det første 
gang jeg hørte kritik af den 
undersøgelse af helnæsboer-
nes holdning til Helnæs som 
vækstområde for turisme, der 
blev lavet til landsbyplanen. 
Jeg deltager i mange ting her-
ude, og synes at jeg taler med 
mange mennesker, men den 
debat lederen omtaler i nr. 
3 må være foregået, når jeg 
ikke har været til stede eller i 
kredse, hvor jeg ikke færdes.

Med ovenstående in mente 
kan jeg godt forstå at arbejds-
gruppen vil have en sikker-
hed mod eventuelle beskyld-
ninger ved at have en advokat 
til at hjælpe. Blot trist at det 
er blevet nødvendigt.

Lederen mener, at mening-
stilkendegivelse er en privat 
sag, men lidt senere foreslås, 
at det bør ske ved at skrive sit 
navn på offentligt fremlagte 
lister. Forstå det hvem der 
kan?

Hvis redaktionsudvalget har 
læst og forstået forsiden af 
arbejdsgruppens oplæg vil 
de vide, at det i marts var 
sidste mulighed for indfly-
delse på, om Helnæs skal 
være en del af nationalpar-
ken! Hvorfor politikerne og 
nationalparkens styregruppe 
sætter lokalbefolkningerne 
i denne situation er et åbent 
spørgsmål.
Det kan i hvert fald kun være 
det rigtige, at beboerfor-
eningens bestyrelse og bor-
gergruppen ikke selv tager 

stilling, uden at spørge bebo-
erne først.
                        
Da pd skriver ” vi” i lederen, 
må jeg gå ud fra, at lederen 
udtrykker redaktionsudval-
gets holdning. Men er det 
virkelig hele redaktionsud-
valgets holdning at en så so-
bert udført afstemning blandt 
beboerne ikke tilfredsstiller 
anerkendte demokratiske 
normer. Og er det ok for re-
daktionsudvalget, at Helnæs-
Posten ligefrem opfordrer 
kommunalbestyrelsen til at 
ignorere det som 150 ud af 
190 helnæsboere ønsker. Og 
kun 15 ud af 190 er enige 
med Helnæsposten i. 

Mvh.              
Jørgen Falk Jørgensen       

Svar til Jørgen Falk  
Jørgensen

Du skriver:
”Da pd skriver ” vi” i lede-
ren, må jeg gå ud fra, at lede-
ren udtrykker redaktionsud-
valgets holdning”.

Jeg ved ikke hvad redaktions-
udvalgets holdning er til dette 
eller andre spørgsmål. Lede-
ren skrives af den ansvarsha-
vende redaktør og kun af ham. 
Der er ingen forbindelse mel-
lem ”lederen” og redaktions-
udvalget.
Begrebet ”vi” er en journa-
listisk standard. F.eks. skrev 
Jyllands-Posten den 23. april 
på forsiden: ”Tarteletter er 
blevet et kultfænomen. Vi var 
med til fest i Helnæs Tartelet 
Selskab” (se aftrykket side 8). 

Med venlig hilsen
Poul Dreisler, 

Ansvh. redaktør

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

Tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk

Maria’s søn

Et sted i evangelierne fortæl-
les det, at Jesus blev salvet 
til konge af en kvinde, som 
ifølge traditionen var prosti-
tueret.

I et essay med titlen `”Ma-
rias søn” fortæller forfatte-
ren Martin A. Hansen om, 
hvordan biblen vender alting 
på hovedet. ”Og det kristne 
budskab, som evangeliet er”, 
siger han, ”mærkeligt, vold-
somt, frygteligt på nogle ste-
der”. ”Det er forfærdende for 
en smag, der ynder pænhed”. 
”Hvad er det nu”, spørger 
Martin A. Hansen f. eks, ”for 
personer Kristus omgås? Et 
pænt hjem kunne ikke tillade 
sig at tage dem inden for dø-
rene. Hvem taler han frygte-
ligt til? Støtterne”.
Martin A. Hansen fortæller 
videre om en ung fyr (ham 
selv), der, engang, i en af det 
indre Københavns mindre 
pæne gader, mødte en kvin-
de med en maske af make 
up: ”Masken var af Fedt og 
Pudder, som hun ikke hav-
de givet sig Tid til at lægge 
ordentlig på, så den kunde 
dække den ru, ødelagte Hud. 
Sjuskeflot klædt. Pletter på 
den snærende Silkekjole, på 
Fødderne lyserøde Sutter, 
den ene havde tabt Svane-
dunene. Der var ingen Tvivl 
om hvad hun var. Hun bar en 
Mælkespand, der ingen Hank 
havde, og som hun derfor bar 
i begge Hænder. Hun pas-
serede forbi, stirrende fjernt 
for sig og dette Blik, vart og 
stift, og Mælkespanden hun 
bar dér, fik den unge Fyr til 
at standse og se efter hende. 
Og endnu inden han rigtig 

selv forstod Tanken, spurgte 
han sig selv: Er hun på vej 
hen for at salve Guds Søn?”

Dette billede af kvinden, 
der ifølge evangeliet, salve-
de Jesus, er et helt andet og 
sandere billede end det som 
forfatteren selv havde mødt 
i sin ungdoms kristendoms-
undervisning: ”Jeg erindrer”, 
fortæller han, ”et sødladent 
Billede af Kvinden, der sal-
vede Kristus. Et spædt og 
jomfrueligt Pigebarn, lige 
kommet fra Damefrisøren 
sandsynligvis. Dette søde 
Løgnebillede viste man os 
Unge. Nu stod man og så 
efter hende med Mælkespan-
den. Det var som Husene be-
gyndte at ryste om en, da man 
forstod, hvad det egentlig er, 
Evangeliet fortæller om Guds 
Søn, der blev salvet”.

At salve en konge er at krone 
ham. Og evangeliet fortæl-
ler, at første gang Kristus 
blev kronet her på jorden var 
det ikke af en kejser eller en 
pave. Men af en kvinde. En 
prostitueret. Anden gang var 
da soldaterne gav ham tor-
nekronen på og korsfæstede 
Ham.

VI HAR MODtAget
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Fortsat fra forsiden

for Østergaard havde han i 
mange år bundgarn.

Var ikke fisker

Hans har ikke altid fisket. 
Som søn af smeden var han 
ikke vokset op med fiskeri 
og båd. Det gjorde man ikke 
i denne del af byen. Bevares, 
som drenge løb de ned til 
vandet og ud i det. Og med 
rejehov strøg de rejer, og de 
fangede de ål, der gemte sig 
under stenene. Men de fi-
skede ikke med båd og garn. 
I stedet tilbragte de meget af 
tiden som ”knejte” med at 
løbe rundt og lege på mar-
ken. Den mark hvor hans hus 
i dag ligger. Skulle de have 
fisk, så hentede de fisk til 
hele nabolaget nede på stran-
den, nede ved fiskeren Mar-
tin Christiansen. Han boede 
der hvor Anna og Jørn bor i 
dag. Martin havde et sindrigt 
mærkningssystem. Han satte 
ståltråd med påhæftede møn-
ter i fiskene, så man kunne se, 
hvem der skulle have hvilke 
af hjembragte fisk.

Interessen kom senere

Det var først da Hans mødte 
Bente, at han fik interessen for 
at fiske. Bentes far var jo er-
hvervsfisker Simon Pedersen. 
Og Bente er vokset op nede 
på stranden på Strandbakken 
47. Bente er aldrig med ude 
at fiske, men hun tager gerne 
med på en lille tur. Særlig da 

børnene var små, blev det til 
mange små ture. Sommetider 
pakkede de en kurv med kaffe 
og kage og så sejlede de gerne 
om mod Rørmosen og gik ind 
et sted. Engang skulle børne-
ne Anette og Susanne pakke 
kurven. De voksne måtte ikke 
se hvad der var i.  Da så kaffen 
skulle drikkes havde de glemt 
kopperne og så blev kaffen 
drukket, af den kagekasse 
hvor kagen havde været.

Båden forsvandt 

I vinter gik det galt. Der skete 
det som kan ske for bådejere. 
Havet tog båden. Han spej-
dede og ledte I flere dage. 
Han var trist.  Han vandrede 
langs kysten. En dag tog han 
strækningen fra Brunshuse 
gennem sump og tagrør til 
Nappen - men uden resultat. 
Viggo nede fra stranden til-
bød at sejle med ud.  Og hel-
digvis så fandt de båden over 
ved Damsbo. Den var beska-
diget og ramt af bølgeskvulp, 
landpåvirkning og havet. Og 
bådens nye motor var væk 
- der var sikkert nogen, der 
ikke kunne stå for fristelsen. 
Viggo og Hans fik den truk-
ket op til Nappen, og det var 
noget af et arbejde, da den var 
bordfyldt. Fra Nappen kunne 
de transportere den hjem på 
en hænger.  
Da båden kom hjem, var den 
et trist syn. Den var virkelig 
skamferet og Hans var i tvivl 

om, om det nogensinde skulle 
blive en båd igen. Han van-
drede rundt om den mange 
gange, iagttog den og vurde-
rede. En udenforstående vil 
måske sige: ”Put det gamle 
skrog på Sankthansbålet”.  
Men for Hans er denne træ-
båd noget helt særligt. Den er 
nem at ro. ”Du kan ikke ro en 
plasticbåd, Den flagrer rundt 
på vandet”, siger han, ”en træ-
båd går støt og roligt gennem 
vandet”. ”Den båd betyder alt 
for ham”, siger Bente. 

Båden er atter ok

Så her i foråret, besluttede 
han sig for, at det skulle blive 
en sejldygtig båd igen.  En 
talje kom omkring båden, 
han satte skruer på de rette 
sted, han sprøjtede silikone i 
fyldninger - 3 tuber skulle der 
til. Og resultatet? Den anden 
dag fangede han 9 skrubber 
ude i bugten. De blev fileteret 
og bragt med til familien inde 
i landet, hvor man sammen 
fortærede den velsmagende 
fisk. Og nu er båden endnu 
mere tæt end den var året før. 
Forleden fangede Hans atter 
9 skrubber ude i bugten, og 
de blev spist med det samme. 
Hans er glad igen. ”Det fine 
ved det var, at jeg fik båden. 
At jeg ikke fik motoren - skidt 
med det. Det er til at få nye 
motorer, men det er ikke mu-
ligt at få sådan en båd igen”, 
siger Hans.

Alfred og Ida med morfar                         foto: Helle Andresen

KORt nYt
Så er det kartoffeltid
På Mors Dag den 9. maj åb-
nes for kartoffelsalget hos 
Regner Madsen, Elmebjerg-
vej på Helnæs.  Et smugkik 
på en blæsende lidt kølig 
solskinsdag afslører, at kar-
toflerne er parate til opgrav-
ning. Regner løfter forsigtigt 
på det stof, der blafrer over 
rækkerne og efter lidt roden 
i jorden, ser vi de første her-
lige knolde. Der er mange 
rækker at tage af og Regner 
tilbyder i år sine kunder selv 
at grave kartoflerne op og 
hvis man ikke selv ønsker 
det, så skal man ikke gå tom-
hændet hjem. Regner graver 
så op, mens man venter. (se 
annoncen i ’køb og salg’).
Inden vi når så langt, skal 
han gennem årets nervepir-
rende test om at vinde Dan-
marksmesterskabet i kartof-
felavl. Det foregår fredag den 
7. maj, hvor inspektørerne og 
pressen møder op, graver til-
fældigt udvalgte toppe op, og 
vejer udbyttet. Og den, der 
har det største udbytte på da-
gen har vundet og kan kalde 
sig ”Kgl. hofleverandør”, 
i det den første portion går 
til Dronningens køkken. Det 
er måske sidste gang Reg-
ner deltager, idet han ikke 
har vundet de sidste to år og 
han mener, at det så må være 
hans dyrkningsmetode, der 
er blevet overgået af andre, 
og den vil han ikke ændre 
på. Vi portrætterede Regner 
Madsen i HelnæsPosten i 
september 2008. 
(se www.helnaesposten.dk)

Kartoffelhøst nu
foto: ukendt

Marianne Therp, næstfor-
mand og kasserer i menig-
hedsrådet for Helnæs Kirke 
har sendt følgende:

Ændringer i Menighedsrådet 
ved Helnæs Kirke

Gerner Bauers alt for tidlige 
og pludselige død er selv-
følgelig også et stort tab for 
menighedsrådet ved Helnæs 
Kirke, som det er for alle de 
mennesker, Gerner havde 
berøring med. Trods den 
korte tid, han nåede at være 
med hos os, satte han sit ty-
delige præg på menigheds-
rådet. Mest i kraft af det 
menneske, han var. Hans ud-
stråling, hans måde at takle 
problemer på og hans altid 
smittende humør og arbejds-
glæde kunne ikke undgå at 
påvirke os alle positivt. Det 
vil vi forsøge at tage med os 
i vort videre arbejde.

Kontaktperson og meget 
andet

Men som alle, der havde 
mødt Gerner, blev også vi 
hurtigt klar over, at han var 
meget mere. Hans viden var 
omfattende, hans kompe-
tencer - menneskeligt som 
fagligt - fandt god anven-
delse i arbejdet med de to 
området, han særligt tog sig 
af - nemlig som kontaktper-
son for kirkens ansatte og 
som kirkeværge. De ansatte 
blev meget hurtigt efter me-
nighedsrådsvalget kontaktet 
af Gerner og han tog udvik-
lingssamtaler med dem og 
fik set på om alle ansættelser 
var i orden. I det hele taget 
havde Gerner en naturlig 
omsorg for os alle. Som ny-
valgt menighedsråd skal vi 
overveje, hvilke visioner, vi 
vil arbejde for at nå. Gerner 
meldte sig helt naturligt som 
primus motor for den visi-
onsdag, menighedsrådet af-
holdt i efteråret sidste år og 
som han her i HelnæsPosten 
tidligere har redegjort for. 
Det står helt klart for os, at 
vi ikke uden Gerners store 

indsats var kommet til vejs 
ende i det arbejde – bare på 
en enkelt dag. Brochuren, 
som fortæller interesserede 
turister og andre gæster om 
kirken, blev det næste store 
projekt, Gerner kastede sig 
over, da vi i rådet besluttede, 
at den trængte til fornyelse. 
Han var godt i gang med 
indsamling af stof til den, 
da hans sygdom satte det 
arbejde i stå. Ligeledes hav-
de Gerner tilbudt at stå for 
sommerens udflugt. Gerner 
var altid i gang med noget: 
han tog del i livet, som det 
rørte sig her. Gerner vil al-
drig blive glemt. Dertil har 
han sat sig for store spor. 

nyt medlem i  
menighedsrådet

Vi har nu omorganiseret 
os i menighedsrådet og har 
først og fremmest indkaldt 
1. suppleanten Ruth Madsen 
til indtrædelse i rådet. Vi 
har allerede holdt det første 
møde og glæder os til sam-
arbejdet med Ruth.

ny kontaktperson og ny 
kirkeværge  

Disse to poster er også ble-
vet genbesat. Det at være 
kontaktperson mellem me-
nighedsrådet og de ansatte 
er lagt i hænderne på menig-
hedsrådets formand Helle 
Blume Andresen, som tidli-
gere har haft denne funktion. 
For at finde de helt rigtige 
kompetencer til jobbet som 
kirkeværge har menigheds-
rådet kigget udenfor egne 
rækker og ansat Charlotte 
Foss Madsen. Vi er meget 
glade for, at Charlotte ville 
påtage sig jobbet og glæder 
os til samarbejdet.

Se særlige meddelelse herom 
under »Det sker« side 14.

VI HAR MODtAget PROGRAM 2010PROGRAM 2010KIRKEKONCERT
Erik Grip og Henrik Gunde

Fredag den 28. maj. kl. 20.00
HELNÆS KIRKE

Helnæs Kultur- og Musikforening indleder  
sæson 2010 i samarbejde med Menighedsrådet 

ved Helnæs Kirke

Dørene åbnes kl. 19.15
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DANSKE SPIL EBBERUPVEJ 75 TLF. 64 74 11 82

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

Kalle er en institution på 
Helnæs. Bussen er som en 
rullende dagligstue. Altid 
kaffe på kanden og aviser til 
rådighed. Bedst er det dog at 
iagttage Kalles fabelagtige 
høje serviceniveau for børn 
som gamle. nu har han 10 
års – jubilæum og skal måske 
vige for en anden.  

JuBILÆuM
Af Susanne B. Sørensen 

Den 1. april havde vores al-
lesammens Kalle, med det 
borgerlige navn Karl Erik, 10 
års jubilæum som fast chauf-
før på Helnæsruten, men det 
blev ikke fejret under lyk-
kelige omstændigheder. Der 
har netop været licitation på 
lokalruterne Snave, Jordløse, 
Salbrovad og Helnæs, hvor det 
nuværende selskab H.C. Tu-
rist, Hårby, højst sandsynligt 
vil blive erstattet af det norske 
selskab TIDE pr.1.august d.å. 

Reglerne siger, at det overta-
gende selskab er forpligtet til 
at tilbyde de ansatte job igen, 
men ikke nødvendigvis på de 
samme ruter. Så Kalle, der 
p.t. er sygemeldt p.g.a. stress, 
svæver i skrivende stund i 
uvished om sin fremtid.

Fremtidsønsker

Da Kalle var barn, var der 
to ønsker for fremtiden. Han 
ville enten gerne være noget 
på et savværk, eller også køre 
bus. Begge dele kom til at gå 
i opfyldelse. Efter endt skole-
gang kom Kalle til at arbejde 
på Ferritslev Savværk, hvor 
han var i 8 år. Da han var 23 , 
tog han stort kørekort i aften-
timerne, og startede så, side-
løbende med savværksarbej-
det, sin chaufførkarriere med 
weekendarbejde, bl.a. med 
kørsel til Spanien. Det er nu 
24 år siden. Det kneb imidler-
tid med at få fri til disse lidt 
længere ture, så springet gik 

til at blive “rigtig” chauffør, 
via Hybel, som havde Ebbe-
rup Turistfart, til Albjerg & 
Hovind Turistfart i Odense, 
retur til Hybel i Ebberup igen 
i nogle år, så lidt bijobberi som 
natportier på Gl. Avernæs, for 
så til sidst at ende hos Bach 
busser på Helnæs, som aflø-
ser for Erik (g.m. Kamma) 
hvilket også indebar job som 
langturschauffør, plejehjem-
skørsel, madudbringer m.v. 
Denne rute glider nu over på 
H.C.s hænder, og i forbindelse 
med at Erik stopper, får Kalle 
så job som fast “rorgænger” 
på Helnæsbussen.

Ønskejobbet

Vi er nu nået til år 2000, og 
her starter Kalle - efter eget 
udsagn - på sit livs ønskejob. 
“Helnæsruten er Danmarks 
smukkeste,” siger Kalle, som 
også påstår, at passagererne 
ikke findes bedre i hele kon-
geriget. Helnæsboerne kan 
så kvittere med at sige, at der 
aldrig har været en mere om-
sorgsfuld mand ved rattet. Han 

tager sig af alle, lige fra gamle 
koner med købmandsvarer, til 
små børn, der skal sættes af de 
rigtige steder og følges over 
vejen, når de står af bussen. 
Højskoleeleverne sammenlig-
ner Kalle og “hans” bus med 
Dirch Passer filmen “Bussen”, 
og det er nok ikke nogen ringe 
sammenligning.
Ydermere vides det fra pålide-
lig kilde, at Kalle også magter 
rollen som sjælesørger, når 
nogle stander udi våde.
Jo, han er alsidig, ham Kalle, 
så lad os få ham tilbage… 
gerne snart!

10 år med Kalle ved rattet

Kalle i bussen
foto: Helle Andresen

Der er masser af god energi, 
stor lyst til at synge og en 
professionel korleder.

KIRKeKORet
Af Marianne Therp 

Vi taler om koret fra Helnæs 
og Dreslette kirker. På Hel-
næs hørte vi dem sidst ved 2. 
påskedags aftensang. Kirke-
sangeren ved Helnæs Kirke 
Pia Haahr, fortæller med 
store smil og spillevende 
øjne engageret korets korte 
historie.

tilblivelsen og debut’en 

Sidste forår blev en lille 
flok sangglade mennesker 
fra Dreslette og Helnæs til-
trukket af en forespørgsel i 
Kirkebladet efter folk med 
interesse for at synge i kor. 
Gruppen samledes og sang 
sammen nogle gange inden 
den første optræden fandt 
sted i præstegårdshaven som 
en privat hilsen til Anders 
på 40 årsdagen. Første offi-
cielle medvirken som kirke-
kor var ved gudstjenesten 2. 
pinsedag i haven ved Flens-
tofte.

Ladt alene

Kort tid efter debut’en flytter 
initiativtageren til Langeland 
og det bliver svært at holde 
sammen på koret. Deltagerne 
har imidlertid en vældig lyst 
til at synge i behold og under 
en form for egenledelse, hvor 
Pia og organist Lis Nielsen 
holder fast i tovet, klarer de 
at stille op til deltagelse i 
høstgudstjenesten.  

Kor og korleder finder hin-
anden

Julen 2009 står for døren og 
det ville være godt med kor-
sang i kirkerne. Hvad gør vi? 
Der tages kontakt til organist 
og korleder ved Gamtofte og 
Turup Kirker Stephan Kaae: 
”Vil du hjælpe os med et pro-

gram til jul?” Der laves en 
aftale om tre øvedage. Pro-
grammet til julen klares, men 
det er vist ikke det vigtigste. 
Kemien passer. Koret trives 
og vokser under Stephans 
ledelse og han er glad for al 
den energi og sangglæde, 
som kormedlemmerne ud-
viser. Han fortæller dem, at 
han gerne vil fortsætte, hvis 
de kan finde en ordning, så 
det kan lade sig gøre.

Koret bliver en realitet med 
fast leder

Så kommer der gang i koret, 
men på en anden måde. Der 
ryger ansøgninger af sted til 
menighedsrådene i Dreslette 
og Helnæs, som begge takker 
ja til at ”få” mulighed for at 
bruge et kirkekor ved for ek-
sempel særlige højtidsdage, 
aftensang og konfirmationer. 
Alle er glade. Det er en vist 
en ægte win – win situation. 

”god energi og god stemning”

Det betyder meget for Pia, at 
det fungerer nu. Koret har en 
fast mødeaften på mandage 
fra 19 til 21.30 i Dreslette 
Præstegårds konfirmand-
stue, de skiftes til at have no-
get med til kaffen, og de har 
det altid sjovt sammen. Ko-
ret er nu på 16 medlemmer, 
men flere er på vej. Og skulle 
der være flere interesserede, 
er de velkomne, oplyser Pia. 
Og hun fortsætter: ” Vi er 
udsprunget fra kirken, men 
vi er ikke noget fast kirkekor. 
Vi vil også gerne synge andet 
end salmer og sange fra det 
kirkelige univers. Senest har 
vi været i gang med ragtime, 
noget trestemmigt og også 
Anne Linnets og Sebastians 
værker har vi arbejdet med i 
den korte tid, vi har været i 
gang..” 
”God energi og god stem-
ning”, er Pias slutreplik. 
Vi glæder os meget til korets 
næste optræden.

et nystartet kor med 
masser af god energi

© 2010 Jonsered. All rights reserved.

www.jonsered.dk
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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 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
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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, 

heste, marsvin 

og kaniner

Kokken på Gl. Brydegaard 
byder på 

månedens menu

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

Søndag åbent
12.00-20.00

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Dreslette, Helnæs, Kærum og 
Sønderby sogne holder:

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. pinsedag

Mandag den 24. Maj kl. 11.00

I haven på Bjernegård, Å Strandvej 54

Efter gudstjenesten serverer
Sønderby Menighedsråd øl, vand og pølser.

Kirkebilen kan benyttes

en af de 127 tilstedeværende 
gæster ved årets tartelet-
fest sætter her ord på den 
atmosfære der opstår ved 
glæden af at synge sammen, 
tale og more sig sammen og 
om at spise de fem udvalgte 
tarteletter. 

tARteLetFeSt
Af Susanne B. Sørensen 

Allerede ude fra vejen kan 
man høre en forventnings-
fuld summen af stemmer. 
Inde i salen er der absolut 
fyldt op, og humøret fejler 
bestemt ikke noget. De før-
ste gæster ankom kl. 17.10. 
Det er den årlige tarteletfest, 
vi snakker om. Her myldrer 
med pressefolk, fra Jylands-
Posten, Hjemmet og Fyens 
Stiftstidende, jo, jo, det er et 
tilløbsstykke på alle måder. 

Fællesskab og netværk

Kl.18.05 går formanden 
for tarteletselskabet, Poul 
Dreisler, på talerstolen, (der 
i dagens anledning er lånt 
på højskolen) og byder os 
alle velkommen til det, der 
bare viser sig at blive alle ti-

ders aften. Og det er bestemt 
ikke, fordi der ikke har væ-
ret problemer undervejs. 
Først melder Jytte Abilds-
trøm afbud p.g.a. sygdom, 
så problemet med at finde en 
værdig substitut, og endelig 
savnes en trådløs mikrofon 
til aftenens nye foredrags-
holder. Alt sammen få dage 
før arrangementet skal løbe 
af stabelen. Men alt lykkes 
til fulde, med masser af fæl-
les hjælp. Vibeke Arensbak, 
Odense, træder til som fore-
dragsholder, trods et i for-
vejen hårdt dagsprogram, 
men det kan bestemt ikke 
mærkes. 

tarteletterne 

Tarteletterne var, som altid 
– super gode. Alle fem slags, 
lige fra noget med rejer, via 2 
x kød, ost og sødt. Men vi har 
jo også et fantastisk køkken-
team, og serveringen, jamen, 
den stod komitéen for, plus 
enkelte andre. Stor ros til 
alle, der hjalp. Et fantastisk 
eksempel på, at trækker man 
på samme hammel, så…

Festligt og sagligt foredrag

Aftenens foredrag handlede 
om kommunikation / krops-
sprog. Vibeke, der er uddan-
net kommunikationstræner 
og koreograf, afleverede en 
sprudlende og meget under-
holdende »opvisning »: Om 

hvornår vi skal lytte, om 
hvilke signaler vores sprog-
betoning sender, om hvor 
meget vores kropssprog 
sladrer om os. Om at ad-
færd avler adfærd, modtryk 
danner modtryk, om fælles 
sprog, der bestemt ikke al-
tid er fællesnævner for ens 
værdisæt. Hun pointerede, 
at vi ofte glemmer at være 
»nysgerrige« på den gode 
måde, vise interesse for 
hinanden. At følelsen af at 
»være noget« hænger sam-
men med andres interesse 
for dig. Og at man i øvrigt 
ikke behøver være gået i stå, 
bare fordi man er 55++. UG 
til Vibeke for et skægt, og m 
e g e t tankevækkende ind-
slag! Alt dette krydret med 
nogle velvalgte fællessange, 
bl.a. af Poul Dissing, Benny 
Andersen og Halfdan Ras-
mussen. Og så selvfølgelig 
vores »egen« tarteletsang, 
leveret af Ove Jensen. Med 
akkompagnement af selska-
bets huspianist Søren Navn-
toft, Brydegård.

nyt medlem i komitéen

Undervejs omtalte forman-
den, at vi med Gerners død, 
manglede en ny til selska-
bets komité. Han indstil-
lede til forsamlingen en af 
gæsterne gennem alle årene, 

Jette Grønvall, der både 
har været bindeled til Jytte 
Abildstrøm - og teaterturen 
til Riddersalen - og nu også 
til aftenens taler, Vibeke 
Arensbak. Uden Jettes gode 
netværk havde det virkelig 
været svært. Publikum bi-
faldt indstillingen, som hun 
takkede ja til med ordene: 
”At hun følte sig meget be-
æret over valget, der føltes 
som havde hun fået tildelt en 
Oscar”. 

tak til køkken, hjælpere  
og gæster 

Sidste indslag var, da for-
manden atter gik på taler-
stolen for, som traditionen 

byder, at kalde køkkenper-
sonalet ind til forsamlingens 
tiljubling og overrækkelse 
af købmandskurve til æres-
medlem og køkkenchef An-
nelise og Christian, til søster 
Erna og vores lokale Erna, 
der i år også havde meldt sig 
til køkkentjeneste. Forman-
den understregede, at intet 
er muligt uden deres indsats. 
Til sidst var der kun at takke 
medlemmerne af selskabet 
for deres fremmøde og på 
gensyn næste år, og med den 
sidste fællessang ”Go’nu 
nat…” var festen slut.
Alt i alt en rigtig dejlig af-
ten. Vi glæder os allerede til 
næste træk. 
Tak til alle der hjalp til, det 
fortjener de.

Aftenens desserttartelet for-
met af mørdej med fyld af 
appelsincreme.

Festen blev omtalt i:
Fyns Stiftstidende 10. april
Jyllands-Posten 23. april og 
refereres i Hjemmet 14. juni

Fra Ejgil Kristensen, Helnæs 
Camping, har vi modtaget:

Hjertestarter og gammelt 
jern /metal
I forbindelse med forårsopryd-
ning i brugsen og her på cam-
pingpladsen har jeg samlet lidt 
gammelt jern og metal sam-
men og lagt det på brugsens 
parkeringsplads til skrothand-
leren. Jeg går også og pusler 
lidt med at få købt en hjerte-
starter til campingpladsen. Og 
nu kommer forklaringen på 
overskriften:
Jeg vil indbyde til, at alle 
Helnæsboere (helnisser?), 
campister og sommerhusfolk 
kigger rundt i hjørnerne og 
samler overskydende jern og 
metal sammen og kører det 
op på brugsens parkerings-
plads, hvorefter vi vil sælge 
det til fordel for et par hjerte-
startere. Vi vil under alle om-
stændigheder købe en hjerte-
starter til campingpladsen, 
men vi kunne på denne måde 
måske få penge (eller i hvert 
fald hjælp) til endnu en, som 
måske kunne placeres ved 
brugsen eller på højskolen, 
eller hvor vi nu sammen kan 
finde det bedst egnede sted. 
Større bunker jern fra de 
forventede glade givere, kan 
uden tvivl afhentes direkte 
eller med hjælp fra “min trai-
ler”. Sidste afleveringsdag for 
skrot vil være 2. pinsedag, så 
vi kan være sikre på at som-
merhusfolkene også kan nå 
at være med.
Jeg vil i mellemtiden også søge 
Trygfonden om hjælp.
Jeg lægger en liste frem i 
butikken, hvis der er nogen 
”jernløse”, der vil hjælpe med 
sponsoreringen. 
Jeg har forstået, at Beboerfor-
eningen også gerne vil hjælpe 
lidt til, men vi kunne måske 
gemme foreningens midler til 
et andet godt formål.
Og ja…, jeg skal nok sørge for 
at få det hele væk fra parke-
ringspladsen lige efter pinse.

Mvh Ejgil

KORt nYtAlle tiders aften 
med tarteletter

foto: Helle AndresenVue over tarteletspisende

Vibeke Arensbak
foto: Helle AndresenScanning af Jyllandsposten

»når forandringens vinde blæser,
bygger nogle læhegn, andre rejser vindmøller!«

»Denne matrikel er forpagtet af
Anders Lyng«
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LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

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

M e D D e L e L S e
Til landmændene på Helnæs

Vi gør venligst opmærksom på, at aflæsning  
af sten ikke må finde sted på stranden ud  

for Helnæs Sommerland. Vi er blevet pålagt  
at fjerne sten af Kystinspektoratet og det er en 

bekostelig affære.

Med venlig hilsen Bestyrelsen
Grundejerforeningen for Helnæs Sommerland

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

Mangler du en folder, brochure eller et nyt
visitkort, så få et uforpligtende tilbud. 

 www.helnaeshus.dk

HelnæsPosten har mødt Bo 
Hansen, der er hjemme hos 
familien et par dage fra sit job 
som leder i rejsebranchen. et 
job, han er meget glad for.

uDLÆngSeL
Af Poul Dreisler 

I januar kom der en mail fra 
Bo Hansen til redaktionen 
med et tilbud om en histo-
rie fra ”de varme lande”. 
Bo er født på Helnæs, og 
har tilbragt ca. 14 år i ud-
landet som turistguide, rej-
seleder og destinationschef. 
En historie med et pust fra 
det store udland, skrevet af 
en helnæsdreng eller pige, 
er altid velkomment. Bo 

kom så i tanker om, at han 
skulle til barnedåb på Hel-
næs i marts hos sin søster. 
Hvorfor så ikke bare mødes 
i barndomshjemmet, så vi 
kunne få det hele klaret over 
en kop kaffe hos forældrene, 
Kamma og Erik Hansen på 
Helnæs Byvej. 

Hvad fik dig til at ville fortælle 
en historie i HelnæsPosten? 

Jeg ville fortælle noget om, 
hvor jeg er fra, og hvad jeg 
laver, min baggrund og det 
jeg oplever, hvor jeg er nu. 
Det kunne jo også være en 
opfordring til at andre kunne 
gøre det samme.

er der noget særligt, der har 
tilskyndet dig til at ville ud at 
se dig om?

Skal jeg nævne noget, har 
det måske været fra min sko-
letid her på Helnæs. Lærer 
Rasmussen var en fantastisk 
lærer. I hans historietimer i 
4 kl. hørte vi om fremmede 
kulturer om Faraonerne og 
Egypten og om pyramider 
og meget andet på en meget 
levende måde. Det var sådan 
i min barndom (født i 1972), 
at Helnæs var centrum for 
tilværelsen, Assens den lo-
kale metropol, Odense en 
dagsrejse og København var 
slet ikke et rejsemål i vores 
bevidsthed. Så udlængslen 

var ikke åbenbar, men at 
høre om fremmede lande var 
spændende.

Hvor fik du ellers din  
uddannelse?

Jeg flyttede til Strandmøl-
leskolen i Assens, da jeg 
skulle i 6. kl. Og her husker 
jeg især Thomas Bruun som 
den, der fortalte om kulturer 
udenfor hjemstavnen, så det 
rørte ved noget, men allige-
vel, støvlerne stak dybt i den 
fædrene jord. Vi var dog på 
ture til Prag i 9. kl. og havde 
en udvekslingsrejse til Lü-
beck. Efter 10. kl. skulle jeg 
videre og det blev til HH i 
Assens, som jeg blev færdig 
med i 1993. Så skulle jeg af-
tjene min værnepligt og det 
blev til 6 mdr. ved Civilfor-
svaret i Haderslev. ”Det er 
ikke at være soldat”, fik jeg 
ofte at vide af min far, men 
jeg syntes, jeg fik meget ud 

af det. Man lærer noget om 
sig selv, om kammeratskab, 
fællesskab og sammenhold. 
Afhængig af hinanden, når 
det brænder på. Og man fin-
der ud af, at man kan mere, 
end man selv tror. Efter det 
halve år i Haderslev blev det 
til en læreplads hos Assens 
Trælast på Sdr. Ringvej. Her 
var jeg i to år, men det var 
ikke det, jeg havde drømt 
om, hverken stedet eller ar-
bejdet. 

Var der noget, du var specielt 
ked af?

Jeg syntes ikke, det var sjovt. 
Jeg fandt ud af, at det ikke 
var det rigtige sted for mig. 
I dag ville man nok sige, at 
min kemi ikke passede til 
stedet. Og så en dag i 1995 
dukkede et tilbud op fra Lars 
Larsen, Jysk Sengetøjslager. 
Han ville starte et charter-
selskab og søgte nu guider 

og rejseledere. Der var 800, 
der søgte og de skulle bruge 
50, og der kom jeg så med. 

Hvad skulle man kunne for at 
blive udvalgt?

Der blev set på, om man 
kunne stå foran en gruppe 
mennesker og sige noget for-
nuftigt. Generel modenhed 
blev værdsat. Hvad vi ikke 
kunne fra starten, fik vi lært 
på rejselederskolen, Him-
merland Golf- & Country 
Club, som Lars Larsen også 
ejer. Her skulle man bl.a. 
styrke sin evne til at ”være 
på” og hele tiden være op-
mærksom overfor sit publi-
kum o.m.a. Det varede i 14 
dage, og jeg klarede det i en 
ferie fra trælasten, hvor jeg 
fortsatte til jeg var færdig 
med min læretid. For som 
min far altid har sagt, ”så er 
det at være rejseleder ikke 
noget rigtigt job”. 

Hvornår forlod du så søm og 
skruer og fod og tommer for 
alvor?

Det var i oktober 1996 jeg 
startede hos Larsen på Tene-
rife, og der gik ikke lang tid 
før jeg fandt ud af, at dette 
var livet, at komme ud og se 
verden og så endda få penge 
for det. Allerede i april 1997 
var jeg på Rhodos og 7 mdr. 
efter i Thailand, hvor jeg var 
til 2006. Her blev jeg desti-
nationschef og ledede rund-
rejser til Vietnam af grup-
per på 25-30 personer. Det 
var livet. En rundrejse byder 
på så mange forskellige og 
fantastiske oplevelser, som 

giver mange herlige minder 
mange år frem i tiden.

Hvad er en destinationschef?

En leder, der har at gøre med 
alt vedr. det sted, man er på. 
Økonomi, kontrakter, perso-
nale etc. Men rejsebranchen 
har jo ofte været gennem no-
gen turbulens, så selvom jeg 
startede hos Larsen, så har 
jeg været igennem Kuomi 
(Svejtsisk) og Alletidersrej-
ser, og nu hedder det Apollo-
rejser og er svensk, men det 
har været det samme firma 
hele tiden. Da Thailand blev 
for politisk uroligt, svandt 
turisternes antal og jeg flyt-
tede til Tenerife, også som 
destinationschef. Og det er 
der, jeg er nu.

Hvad synes der er så  
fascinerende ved thailand? 

Det er nok de mange forskel-
lige indtryk, man møder hele 
tiden. F.eks. er et besøg i den 
pulserende metropol, Bang-
kok et must. Her er store mo-
derne shoppingcentre side 
om side med gamle bliksku-
re, lokalmarkeder, templer 
og åndehuse. Her mødes for-
tiden og nutiden. Der er også 
de flotte hvide sandstrande 
med palmerne som svajer for 
vinden og så er Thaierne me-
get smilende og gæstfrie. 

er der sket en udvikling i 
branchen – er der forskel på 
før og nu?

Ja, det er der. Før var det 
masseturisme, hvor man 
blot flyttede folk fra A til 
B og hele tiden skulle være 

omkring dem. Nu er rejse-
lederen publikums konsu-
lent, rådgiver, fortæller om 
landets sprog og kultur. Det 
er faktisk en formidlingsop-
gave af kultur til mennesker, 
der ved en masse om det i 
forvejen. Folk er godt forbe-
redte og velorienterede når 
de rejser ud, de har deres vi-
den fra Google, bøger og TV. 
Generelt er folk meget po-
sitive, og jeg er ikke træt af 
gæster. Det er mit arbejde og 
er der klager, handler det om, 
at tale med folk og gøre dem 
tilfredse. Så det er noget, jeg 
vil fortsætte med.

Hvad har været din værste 
oplevelse?

Det har afgjort været Tsuna-
mien i Thailand i 2004. Jeg 
var ikke selv i nærheden, 
men havde et job med at ko-
ordinere hjemrejse i lufthav-
nen. Jeg boede derude en tid. 
Tenerife har også lige været 
ramt, men slet ikke i det om-
fang. Renoveringen i Phuket 
havde dog også sine positive 

sider, idet der blev ryddet op 
i en masse ting. 

når du nu har været væk fra 
Helnæs i ca. 14 år, har du så 
fået et andet perspektiv på 
din fødeø i forhold til det, du 
har oplevet ude?

Tja, jeg synes faktisk kirken er 
ganske flot. Jeg har set masser 
af græske og romerske kirker 
og kirker andre steder, men jeg 
synes faktisk at Helnæs kirke 
er en flot kirke. Noget andet er 
også, at man kommer til at lære 
og forstå sin egen kultur, når 
man skal sætte sig ind i andre 
landes. Og så er jeg jo heller 
ikke så langt hjemmefra. Jeg 
læser HelnæsPosten på nettet 
og Lokalavisen følger jeg med i 
og jeg hører meget om Helnæs 
og Højskolen, som mange gæ-
ster kender, så den grille jeg fik 
i tømmerhandlen i 1995 om at 
jeg ville ud, hjemmefra, er nu 
blevet en livsstilling for mig. 
Det har jeg det godt med. Og 
med den nære kontakt til Hel-
næs, så hænger det godt sam-
men.

udlængsel førte til 
livsstilling

Bo ved tempel Grand Palace  foto: privat

Landbrugsprojekt ved Chiang Rai foto: privat

Bo på Helnæs  foto: privat
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mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

Af red. Anne Hansen

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Udlejes med fører: 
Teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Minilæsser · Rendegraver

Aut. 
kloakmester

en personlig og fornøjelig 
beretning om det nyttige i at 
holde ressourcerne hjemme 
på øen til gavn for det lokale 
erhverv. en god oplevelse for 
den aktiverede med ønsket 
om at komme igen.  

ARBeJDSLIVet
Af Niels Ulrik Jørgensen 

Ser I, når man bliver ramt 
af finanskrisen og er almin-
delig doven, så skal man 
aktiveres. Dette syntes jeg 
nu sagtens, jeg kunne klare, 
men andre mennesker skal 
jo også holdes i gang, så 
jeg drog til Odense for at få 
lavet en større aktiverings-
plan. Efter flere møder og 
store stakke af papir, endte 
det hele med at jeg kunne 
tage hjem og møde på Hel-
næs Camping to dage efter, 
men det er da hyggeligt med 
en Odense-tur. Nu startede 
så min tid som campingakti-
vist, der varede fire uger. 

Første dag

Jeg mødte op mandag mor-
gen hos Ejgil, der blev givet 
hånd, budt velkommen, og 
så var der kaffe, rundstyk-
ker og kage, sidstnævnte 
fik jeg nu galt i halsen, da 
jeg så min arbejdsseddel 
(se foto). For lige at nævne 
et par af de mindre ting, der 
var planlagt, er her et lille 
udpluk: Træfældning, toi-
letbygning lappes og males, 
ca. 20 hytter renoveres her-
under højtryksspuling af ta-
gene, nedtagning af baghus, 
nyt fyrrum, udgravning af 
baggård med efterfølgende 
brolægning, rensning af tag-
render / kloak, klargøring af 
den gamle Brugs osv. Der-
udover yde en god service 
til pladsens beboere. Efter 
at have sundet mig et styk-
ke tid, lykkedes det mig til 
sidst at forklare Ejgil, at jeg 

skulle være der i fire uger 
og ikke fire år. Det forstod 
han så godt, men mente, at 
der ind i mellem også var 
tid til at lufte hunden. Der-
efter var det tid til rundvis-
ning på pladsen og et kig på 
de ”små” projekter. Møde 
med den faste stab: moster 
Hanne, onkel Knud og sidst 
og ikke mindst Birde, sådan 
staves hendes navn altså (50 
i Danmark). Det var så disse 
lystige mennesker, jeg mest 
kom til at omgås, da det vi-
ste sig, at chefen underviste i 
Svendborg og åbenbart hav-
de en del at ordne i Ebberup. 
Jeg nåede dog at rense et par 
tagrender, ja det var dag et. 

Arbejdets alvor

Derefter tog begivenhe-
derne fart, sådan da. Birde, 
som var i samme situation 
som undertegnede, det vil 
sige, ikke de højest lønnede 
på Fyn, havde aftalt, at vi 
starter dagen med kaffe og 
rundstykker. Det blev der 
ikke lavet om på. Øverst på 
min plan stod der træfæld-
ning, så jeg havde medbragt 
motorsav og traktor m. m. 
Det var måske ikke den 
bedste ide, for efter 1½ dag 
truede alle campister med 
straks at rejse hjem. På det 
tidspunkt var jeg mildest talt 
ikke den mest populære per-
son på pladsen, hvilket dog 
heldigvis ændrede sig sene-
re, men intet er jo så skidt, 
at det ikke er godt for noget 
andet. Jeg blev nemlig be-
lært om, at på campingplad-
ser skal der være ro indtil 
kl. 8.00, mellem 12 og 14 og 
efter kl. 16. Ikke dårligt. Så 
gik turen til toiletbygningen 
og diverse. Campister er et 
meget socialt folkefærd, og 
de skal jo også på toilet, så 
jeg fik nogen snak, og efter 
få dage havde de glemt det 
med motorsaven. I mellemti-

den havde onkel Knud og jeg 
fundet ud af, at de betroede 
medarbejdere jo havde nøg-
ler, så Ejgil har måske givet 
en klasse II øl mere end han 
tror, dette forbliver fortroligt 
mellem Knud, mig og HP’s 
læsere. Pludselig tog Hanne 
og Knud på ferie, så var der 
kun Birde og jeg tilbage. Det 
klarede vi nu godt, syntes vi 
selv, ganske godt. Birde tog 
sig af administrationen og 
jeg blev vicecampingchef. 

At være vicechef

Åh, det var skønt at være vi-
cechef: ”det telt skal flyttes 
en meter” og ” den blomster-
kasse skal væk” “ro på plad-
sen”, ”skraldet skal i den 
anden beholder”, ”klip det 
græs”, ”ingen pilsnere her” 
og ”der er lukket”. Jo, det 
var en god uge. Efterhånden 
var vi nået den sidste uge, 
som også var den sidste uge 
før pladsens lukning. Her 
blev jeg igen populær, el-

ler måske mere min traktor; 
alle skal pakke sammen og 
har et eller andet problem, så 
det lyder meget ofte sådan: 
fortelt ned, vogn flyttes, 
køleskab til grillhus, gulve 
køres væk osv. Det udløser 
så en del kopper kaffe, øl og 
frokoster, men det ville være 
uhøfligt at sige nej, ikke?? 
Mit liv som aktivist var plan-
lagt så godt, at det sluttede 
med den årlige firmafest! 
Der manglede bestemt ikke 
noget; Ejgil og Rie trak sig 
forholdsvis tidligt tilbage, da 
de skulle noget dagen efter. 
Onkel Knud og jeg blev så 
enige om at blive til baren 
var tom. Det lykkedes des-
værre ikke, med skam må vi 
bekende, at der var tre soda-
vand tilbage. Jeg nåede ikke 
enden på min liste, men tak 
for fire gode uger, kommer 
gerne tilbage en anden gang 
for at gøre listen færdig. 

Min tid som  
campingaktivist!

Campingaktivisten med sin ordreseddel  foto: privat

Befolkningsforeningen på glatis
– Se HBF invitation i “Det sker”

I Helnæs Borgerhus var der for 
nylig mulighed for at se yndigt 
børnetøj i størrelser 60 til 140 
cm. Det var Camilla Stensdal, 
der viste et fyldt stativ med 
moderigtigt børnetøj. Mange 
forskellige beklædningsstyk-
ker i lækre kvaliteter og farver. 
Der var kjoler, bluser, neder-
dele, leggins, bukser og hel-

dragter. Tøjet kan bestilles hos 
Camilla, så vil varerne blive 
tilsendt. Se annoncen i Køb og 
Salg. Camillas egne børn var 
klædt i nogle fine eksempler 
fra kollektionen, som hedder 
KRYMMEL. Samme aften 
afsluttede de flittige sy- og 
strikkepiger deres aktiviteter 
for i vinter.

Mest for småbørnsforældre

udflugt til Assens

Hele kollektionen  foto: ah

Personer på 50+ fra Helnæs 
havde en vellykket udflugt til 
Assens den 22. april. Vi var 
18 deltagere, der mødtes ved 
museumsbutikken, og derfra 
fik vi en grundig og meget 
spændende guidet rundvis-
ning i Frederik Ernsts hjem 
med alle de fantastisk smuk-
ke sølvvareting samt stel og 

andet, han havde samlet. Det 
er beundringsværdigt, hvad 
han med sin ihærdighed og 
mange rejser var kommet i 
besiddelse af.
Efter museumsbesøget sam-
ledes vi på Cafe´ Lina til lidt 
mad og hyggeligt samvær 
inden turen i privatbiler igen 
gik hjemad.  ah

Hygge på Café Lina  foto: ah
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
9. maj 17.00
13. maj 11.00 
(Kr. Himmelfarts dag)
16. maj ingen
23. maj 11.00 (Pinse dag)
(Kaffe)
24. maj 11.00 (2. Pinsedag)
Friluftsgudstjeneste i haven 
på Bjernegård, Å Strandvej 
54 (se annonce side 9)

Meddelelse fra 
Helnæs Menighedsråd
Ny kirkeværge 
Den ny kirkeværge ved Hel-
næs Kirke er Charlotte Foss 
Madsen. 
Hun kan træffes på 
tlf. 64 77 17 10.

Petanque
Sæsonen på banen er indledt. 
Spillet begynder kl. 19.00 
de aftener, der ikke er grill. 
Grillaften kl. 18.00 er første 
tirsdag i måneden.

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

Udflugt til bryggeriet
“Refsvindinge” fredag d. 28. 
maj afgang kl. 17.30, busop-
samling øen rundt som tidli-
gere.
Pris 160 kr. for øl og mad 
betales ved tilmelding, trans-
port betales separat i bussen.
Jacob Medici vil tage imod 
os, med smagning af hans og 
bryggeriets produkter, alt det 
vi kan. Aftalt mad med An-
nelise, så vi er mere sikre på 
forplejningen (brød). Alle er 
velkomne, men tilmelding 
inden 24/5 til Jørgen 6477 
1829 eller Dan 6477 1501 el-
ler darajo@mail.dk 

Fællesspisning 
Den 21. maj kl. 18 er der igen 
fællesspisning i Borgerhuset. 
Et hold friske helnæsboere 
kreerer et godt måltid mad, 
så der er mulighed for at del-
tage i nogle hyggelige timer. 
Tag selv tallerken, bestik og 
kop med. For de der har lyst, 
er der mulighed for aktivite-
ter i gymnastiksalen.
Tilmelding til Lajla på 
tlf. 64 77 18 70 
senest den 15. maj. 

Menighedsrådsmøde
Der afholdes menighedsråds-
møde mandag den 10. maj kl. 
19.30 i Borgerhuset.

Pilekurser for begyndere 
og øvede fortsættes:
26. og 27. juni, 31. juli og 1. 
august. På Helnæs Camping 
i grillhytten. Lørdage kl. 13-
21, søndage kl. 9-15.
Et weekendkursus koster 500 
kr. og der må påregnes et be-
løb til materialer.
Tilmelding til Rie 
tlf. 22 74 11 68

1 års fødselsdag 
 HBF vil torsdag d. 27/5 2010 
fejre sin et års fødselsdag ved 
et mindre arrangement. Det-
te vil finde sted i Borgerhuset 
kl. 18.30 .  Forslag vedr. for-
eningen skal være bestyrel-
sen i hænde senest 8 min. før, 
dvs. kl. 18.22
Der skal træffes et par beslut-
ninger og sludres om året der 
gik. Der vil være fri bar og 
stort pølsebord til medlem-
merne. Hvis der bliver lavet 
om på tid og sted f.eks. hvis 
sommeren kommer, hører 
I fra os. Ingen bindende til-
melding, men giv os et praj 
Vel mødt HBF

Strandrensning 
Helnæs Jagtforening afhol-
der strandrensning lørdag 
den 29. maj kl. 9.30. Møde-
sted Søgård.

Helnæs Jagtforening

FORenIngeR

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2018 5346

Helnæs Befolkningsforening
Niels Ulrik Hansen
Tlf. 6477 1911

Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Janus Storm
Tlf. 6477 1882
hefohus@gmail.com
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

Skolekredsen for
Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252,
5300 Kerteminde
Tlf. 6532 1275

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

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

Det SKeR I MAJ 2010 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

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

KØB Og SALg PeRSOnLIge

H J Æ L P 
Er der en venlig sjæl, som 
også er indehaver af mindre 
maskineri, der for gode ord 
og betaling, vil afpudse vo-
res mark (ca. 2 t.) på et tids-
punkt i foråret!
Bente Munk Carlsen
Strandbakken 47
tlf. 63 73 70 73
 
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

Ledig boks i frysehuset
Kan overtages.
Henvendelse Anders Lyng
Tlf. 64 77 18 04

Tip-vogn søges
Mindre tipvogn og harve søges 
Henvendelse til 
Eigil Kristensen 
6477 1339 

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

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5 x 12 m. Stort 
nok til 60 -70 personer. 
Pris 500,00 for en weekend. 
tlf.64 77 14 10
Henning Storm 

Stor og velholdt høvlebænk 
til salg
En af de dem fra dengang far 
var dreng. 
Meget sjældent i handel. Pris 
800 kr.
Henvendelse 39 76 65 76

Nye kartofler på 
Elmebjergvej 18
Kom selv og grav jeres nye 
kartofler op, ellers gør jeg 
det, mens I venter.
Ring og få et tilbud på større 
partier og på vaskede kartof-
ler. 
Tlf. 31 33 41 49
Regner Madsen

Lækkert kvalitetsbørnetøj 
i friske farver
Str. fra 0 til 10 år sælges til 
absolut lave priser. 
Kontakt aastensdal@gmail.
com eller
tlf. 26 62 87 24
Camilla Stensdal

Ny helnæsborger

Den 5. april så en lille ny hel-
næsboer dagens lys – en flot 
dreng på 4300 gram.
De stolte forældre er Thomas 
og Camilla fra Strandbakken 
p.t. Stævnevej.
Camilla, der nu er en rutine-
ret tredje gangs mor, nåede 
ikke længere end til køkken-
gulvet, hvor far Thomas var 
assisterende ”jordemoder”.
Den autoriserede jordemoder 
nåede frem ca. 3 kvarter efter 
begivenheden, så det er godt 
at være selvhjulpen, når man 
bor i et yderområde.

STORT TILLYKKE til hele 
den lille familie!

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

Højskolen på Helnæs
Aktive forårskurser 2010
De sydfynske øer i Maj 26. april -  9. maj 2 uger
slotte og Herregårde på fyn 10. maj -  23. maj 2 uger
sporskifte og livsvending 24. maj -  30. maj 1 uge
linedance 24. maj -  30. maj 1 uge
vandringer langs lillebælt 31. maj -  6. juni 1 uge
vandringer langs øhavet 7. juni -  13. juni 1 uge
oplev sydfyn - mest for ældre 14. juni -  20. juni 1 uge

sensoMMerHøjskole – også for seniorer
Menneske og tro 16. aug. -  22. aug. 1 uge
vandringer/kunst/Højskolefag 30. aug. -  5. sep. 1 uge
vandringer/kunst/Højskolefag 6. sep. -  12. sep. 1 uge
vandringer/kunst/Højskolefag 13. sep. -  26. sep. 2 uger

kunstskolen på Helnæs – soMMeren 2010
Maleri - tegning - Akvarel - keramik
uge- og 14-dages kurser fra 21. juni til 15. august 

Aktiv på 
syDfyn

Bestil brochurer  64 77 19 93www.helnaes.dk
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Army-Varer
er du til:
Street-wear, 
Camping, 
Jagt & Fiskeri, 
Militær Udstyr
Så er det her  
du handler

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

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.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

Helnæs Kultur- og 
Musikforening 

Koncertprogram 2010

Fredag den 28. maj 
kl. 20

Erik Grip og Henrik 
Gunde

Kirkekoncert 
(se annonce)

Lørdag den 19. juni 
kl. 20

Duo Rosinante
En rejse på musikalsk 

hesteryg  
Kabaretkoncert

Lørdag den 3. juli 
kl. 20

Ivan Johnsen Band
Country musik  

– udendørs koncert / dans

Lørdag den 17. juli 
kl. 20
Valýr

Nordisk Folkemusik

Lørdag den 31. juli. 
kl. 20

Dixieland Jubilees
Jazz  

– udendørs koncert /dans

Lørdag den 14. august
kl. 20

FooFoo
Rytmisk musik og  

kammerjazz

Lørdag den 4. september 
kl. 20

Den fynske Opera
2 tønder og 3 sild 

– viser, opera og operette
HELNÆSPOSTEN

www. helnaesposten.dk
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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Det forlyder at der er et 
forslag under behandling, 
som handler om en ef-
fektiv udnyttelse af spilde-
vandsledningen. Hvorfor 
ikke vende pumperetnin-
gen 8 timer pr. døgn i den 
mørkeste tid, således man 
kan pumpe gylle til Helnæs 
fra Fyn? Store økonomi-
ske og fysiske fordele kan 
opnås ved udnyttelse af 
den nedgravede ledning. 
Forslaget møder dog også 
modstand, idet man synes 
det er noget lort.

Søndag den 25. april var der 
konfirmation på Helnæs. En 
overskuelig aktivitet, skulle 
man synes, idet der kun var 
to konfirmander og den ene 
endda ”på træk” fra Norge. 
En målestok for alderssam-
mensætningen af beboere på 
halvøen. Den ene var Char-
lotte, datter af Betina og Mo-
gens Rasmussen på Bjergager, 
Bøgeskovsvej og den anden, 
fra Norge, Symre, datter af 

Randi Sørheim og Dag Lar-
sen, der midlertidigt har slået 
sig ned i Naturskolen Helnæs 
Mølle. Det interessante ved 
dagen var, at trods de få kon-
firmander, var kirken fyldt til 
bristepunktet. Ikke mindst 
vakte det opmærksomhed og 
beundring, at ca. en fjerdedel 
af alle, børn, mænd og kvin-
der bar den norske national-
dragt. En tradition, som man 
holder i hævd ved denne type 
festligheder i Norge. 

HP sender et forsinket til-
lykke. 

Charlotte, Anders og Symre  foto: Thomas Woller

Konfirmation 
på Helnæs

Slyngveninder 
foto: Thomas Woller

Norske gæster
foto: Thomas Woller


