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Vi bringer i denne udgave af 
HelnæsPosten en række af de 
facetter, som højskolen består 
af. Det er ikke nogle vi har 
søgt efter. De udtrykker blot 
en del af dagligdagen på høj-
skolen. Der har i april måned 
været afholdt en fernisering, 
dvs. en udstilling af alle de 
værker, som de 16 elever har 
ønsket at præsentere som re-

sultat af deres ophold på det 
lange efterårskursus. Deres 
ophold sluttede d. 14. april. 
Hvor holdets 8 udlændinge tog 
tilbage til deres hjemlande og 
8 danskere tog hjem med gode 
minder fra Helnæs.  Billedet vi 
har valgt til forsiden er malet af 
Ruth Juul, som har været elev 
på højskolen flere gange. Vi 
har et længere referat af sko-

lekredsens generalforsamling 
og ville gerne have haft plads 
til at fortælle om den festlige 
spisning (for gæsternes egen 
regning) og den efterfølgende 
fremragende koncert. Vi har en 
invitation inde i bladet til vore 
læsere om et foredrag med den 
spændende titel ”Fra facebook 
til H.C.Andersen” og en sær-
lig opfordring til at melde sig 

til specielt de tre kurser i maj. 
De er helt nødvendige at gen-
nemføre for at højskolen lever 
videre. Kurserne i sommerfe-
rien er godt belagte. Derfor: Ta’ 
på Helnæs Højskole og hjælp 
med til at den også er der næste 
år. Se de tre kurser på skolens 
hjemmeside, ring og hør hvor-
dan du kommer med. Se mere: 
www.helnaes.dk  pd

En højskole, der kæmper

Fantasi, malet på gulvpap, af Ruth Juul
Foto: HH
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LEDERINDHOLD

Generalforsamling for skolekredsen bag Helnæs Højskole 
– side 5
Fredag d. 27.4.2012 afholdt skolekredsen sin generalforsamling 
i skyggen af en meget skrøbelig økonomisk situation. Den kom-
mende måned er afgørende.

Succesfuld tarteletfest – side 7
Festen blev igen et tilløbsstykke – både hvad angår tilmeldingerne 
og ved døren til Forsamlingshuset, hvor man skal komme i meget 
god tid for selv at kunne vælge sin plads. Det sætter stemningen i 
vejret at glæde sig til fællesskabet. Her følger en stemningsrapport.

Helnæs Camping – her, nu og lidt fremover – side 9
En søndag formiddag mødes HP med ejeren af Helnæs Camping– 
på en – i dobbelt forstand – stormomsust campingplads. ”Den 
seneste tid har været lang og sej, og det vil jeg ikke bruge mere 
energi på”, siger ejeren. ”Nu vil vi kigge fremad.”

Et lykkeligt liv – minder fra Helnæs (Del I) – side 10
vi har bedt 95-årige Betty Skousen fortælle om sin barndom og 
ungdom på Helnæs og andre steder. Om skolegang og arbejde 
som tjenestepige i forskellige miljøer, om højskoleophold og om 
tiden til hun, som hun selv siger, bliver bondekone i Mullerød. 

”TOLV HALVE” – side 13
Danske halvøer berejst, beskrevet og fotograferet.
Af Stig Olesen og Carsten Ingemann

Klummen: Konfirmationstale 2012 – side 3

Åbning af sæson 2012 i Galleri Dalype Kultur, Helnæs – side 6

Musikgudstjeneste – stor succes – side 8

Niels Ulriks Plads udråbt søndag den 15. april – side 16

Rettelser: HP 4
Beklageligvis manglede fotografens navn på forsiden, og billedet 
der illustrerede musikforeningens generalforsamling side 4 havde 
forkert fotografnavn. I begge tilfælde er det Tina valbjørn, der hav-
de fotograferet. 
Billedet på side 16 af en torveplads med hestevogne er ikke As-
sens Torv. Lokaliteten er ukendt. vi beklager fejlen.

Turen går til… Helnæs
Hvem kender ikke de små nyttige rejsevejledninger fra Politi-
kens Forlag? Nu er der kommet en rejsebog om turen til tolv 
danske halvøer. Heriblandt Helnæs, valgt ud mellem andre 
”landområder, der på tre sider er omgivet af vand, men paa den 
fjerde er landfast med en større landmasse.” Rejsebeskrivelsen 
kan ikke sådan lige stikkes i baglommen, når turen skal rea-
liseres. Bogen er en ”monsterudgave” på 255 sider i fornemt 
udstyr og farver. Den hedder ”Tolv Halve. Danske halvøer be-
rejst, beskrevet og fotograferet”. Skrevet og fotograferet, af to 
tidligere ansatte ved Jyllands Posten, nu freelance journalist 
Stig Olesen og ditto fotograf Carsten Ingemann. 

Lederen i HP august 2008, havde overskriften ”Knytnæven 
midt i den fynske idyl”. Den handlede om de to opdagelsesrej-
sendes cykeltur på Helnæs (JP 25. juli 2008). De skriver i deres 
forord, at de har arbejdet med bogen i en periode på tre år. En 
del har forandret sig siden. Men det har ikke betydet meget for 
beskrivelsen af Helnæs, idet vi kan se, at Stig Olesen nøje har 
fulgt med i HelnæsPosten siden, idet der er citater af vor klum-
meskriver Anders L. Rasmussen. Han fremhæver også Helnæs 
Tartelet Selskabs årlige festligheder med at nævne æresmed-
lemmet Annelise og hendes søster Ernas store indsats. I det 
hele taget gør de tarteletter til kendetegn for halvøen, idet de 
også har set de herlige butterdejsskaller på menuen på kroen. 
De skriver at ”sydfynske Helnæs, har gjort tarteletter til et lo-
kalt kunsthåndværk”. Og ”tarteletter er Gud her på halvøen”. 
Dog spiste de rødspætter på kroen, da de var her. 

Deres cykeltur begyndte på Agernæs. En ønskedrøm for flere 
herboende, at andre gjorde ligeså. Holdningen til øget turis-
me har de også fornemmet. Når de nu ikke er her i dagevis må 
de bruge kilder. Acton Friis ”De danskes øer”, HelnæsPosten, 
Nettet, også Carlo Jacobsen ś historiebog har været i brug. 
De har dog ikke ønsket at gardere sig mod fejl ved at spørge 
lokale folk eller få læst korrektur af lokale. F.eks. skriver de 
”Kong asparges regerer nu over Helnæs”. Vi ved alle, at den 
tid er forbi for længst. At fotografen og Stig Olesen aldrig 
før har set så mange gråhårede bilister i velholdte 2CV ér, 
må bero på, at de har været her samtidig med at en bilklub 
af nævnte mærke den dag skulle ud ”og vende fyret”. Der er 
ikke en eneste 2CV ér på halvøen til daglig. Og så er Anes 
Audi TT ikke sølvfarvet, men sort. 

De har kaldt kapitlet i bogen om Helnæs ”En venlig kæbe-
rasler”. Det er heller ikke en betegnelse for turismepolitik-
ken, men en karakteristik, som Acton Friis har ment betegner 
mødet med lokaliteten efter han havde forladt den sukkersøde 
idyl på ”fastlandet” Fyn. En bog som fint kan bruges til turen 
til de elleve halve og til Helnæs. Søgningen efter det, der ikke 
findes, kan give andre gode oplevelser. (Læs også vor rejse-
medarbejders anmeldelse side 13). 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

Kære konfirmander, Kære 
Phillip, Mathias, Mette og 
Katrine.
Så er det nu det sker. I er i gang 
med at opleve en af de dage i 
jeres liv, hvor I kommer til at 
være i centrum fra morgen til 
aften. Jeres konfirmation.  I 
er midt i en af den slags be-
givenheder som et menneske 
kun oplever én gang i sit liv. 
En af den slags begivenheder 
som kirken, som regel er med 
til at danne rammen om og 
som markerer, at der sker en 
overgang i et menneskes liv. 
Det gælder ved dåb, konfir-
mation, forhåbentlig bryllup 
og i hvert fald begravelse.  
Det er begivenheder som også 
markerer at vi kun lever én 
gang. At livet har, hvad man 
kunne kalde engangskarakter. 
Vi kan ikke leve det om. Så 
vi må være omhyggelige med 
det. Og det kan vi bl.a. være, 
ved at holde en god fest, når 
der er anledning til det, som i 
dag, hvor vi fejrer jer. På vores 
konfirmandweekend var der 
en konfirmand, der stillede 
mig et interessant spørgs-
mål. ”Anders, hvilke tre ting 
ville du tage med dig, hvis 
du strandede på en øde ø?” 
spurgte hun, og tilføjede, at 
hun i hvert fald selv ville tage 
`Kidd` og `Eminem` med. 
Altså deres musik. Jeg kan 
godt li´ musik. Også Kidd og 
Eminem. Men jeg svarede 
nu alligevel, at - bortset fra 
min familie, som jeg jo ikke 
så godt kunne tage med, for 
så ville øen jo ikke være øde 
længere - så ville jeg først og 
fremmest tage nogle redska-
ber med, så jeg kunne skaffe 
mig noget at spise og drikke, 

og så biblen. Dels fordi jeg er 
præst. Men også fordi man i 
biblen kan læse at et menne-
ske aldrig er alene, og det kan 
man nok få brug for at vide 
på en øde ø. Og da kom jeg i 
tanke om en bog, som jeg læ-
ste som dreng. Bogen hedder 
Robinson Crusoe – som altså 
ikke er en deltager i Robin-
son Ekspeditionen på TV3, 
selvom den er opkaldt efter 
ham. Historien om Robinson 
Crusoe kender de fleste nok. 
Næst efter bibelen er det den 
mest læste bog i verden. Den 
er også ret gammel og blev 
udgivet første gang nogle år 
før konfirmationen blev ind-
ført i Danmark - for over 250 
år siden. Robinson er en ung 
mand, som gerne vil rejse ud 
i verden til fremmede lande. 
Det synes hans far og mor 
ikke er en god ide. De siger: 
”Nej”, ”Du bliver hjemme hos 
os og gør som vi siger.” Men 
Robinson stikker alligevel til 
søs og ender med at strande 
på en øde ø. Pludselig er han 
helt alene i verden. Og må 
prøve at klare sig og skaffe 
mad, tøj og tag over hovedet. 
Bogen handler også om at 
blive voksen og gøre sig sine 
egne erfaringer med livet og 
finde ud af, hvad der virkelig 
betyder noget. Det gør Robin-
son på sin ø. Det begynder 
allerede i de første dage efter 
skibsbruddet, hvor han11 gan-
ge svømmer ud til skibet og 
henter ting i land. Beskøjter, 
mel, proviant, rifler og am-
munition, og senere skibets 
sejl og tovværk, en sav og en 
hammer og søm og meget an-
det. Faktisk får han også red-
det en bibel inden vraget skyl-

ler væk. Og det bedste i bogen 
er listen over de ting, som han 
har reddet fra havet. Det er alt 
sammen ganske almindelige 
ting, som han aldrig har tænkt 
ret meget over, at han havde 
brug for før. Men nu ser han 
pludselig tingene i et nyt lys. 
Tingene er kostbare, fordi de 
er uundværlige, og fordi de 
kunne være gået tabt i havet, 
så han ligeså godt ikke kunne 
have haft dem.  Og hvis man 
en dag keder sig eller er trist, 
så kan man altid kigge på sine 
reoler eller i sine skuffer og 
tænke på, hvor glad man ville 
have været, hvis man havde 
bragt netop den eller den ting 
i land på en øde ø, fra et syn-
kende skib.
Når vi ser tingene på en lidt 
anderledes baggrund end vi 
plejer, så kan vi bedre få øje 
på, hvad de faktisk er værd. 
Det kan være, at I håber en-
gang, at bliver til noget stort. 
Men hver eneste menneske på 
jorden kunne også være ble-
vet til så lidt, at det slet ikke 
var blevet til. Tænk hvis jeres 
far og mor aldrig havde mødt 
hinanden. Hvis de ikke kunne 
få børn, eller ikke ville, fordi 
de havde nok i sig selv. Derfor 
er I allerede noget stort, sim-
pelthen i kraft af, at I er til. 
Når noget er sjældent, så sy-
nes vi, at det er særlig vær-
difuldt. Hvis min gårdsplads 
var fuld af diamanter, i stedet 
for perlegrus, så ville diaman-
ter ikke længere have den 
samme værdi. Det sjældne er 
værdifuldt, og hvis der kun 
er ét eneste eksemplar af en 
ting, så er den særlig kostbar, 
uerstattelig. Vi siger, at den 
er mageløs. Dvs. at der ikke 

findes noget, som er magen 
til.  Og verden er fuld af ma-
geløse ting. Så vidt vi ved, 
har Gud ikke skabt liv andre 
steder i det enorme univers, vi 
lever i, end lige her på vores 
lille jord. Livet er en sjælden 
undtagelse. Ligesom en ø er 
en undtagelse fra havet, og en 
oase er en undtagelse fra ør-
kenen, og lyset en undtagelse 
fra mørket. Vi har kun ét uni-
vers, én jord, ét liv. Der lever 
mange mennesker på jorden. 
Men der er ikke to, der er 
helt ens. Det gælder også jer. 
Hver især er I skabt helt ene-
stående. Mageløse. Det kunne 
jeres familie, jeres forældre 
og bedsteforældre godt se i 
kirken dengang da i blev døbt 
(De fleste af jer, for ca. 13 år 
siden). Og jeg tror også, at de 
kan se det nu - i dag, hvor I 
skal konfirmeres. For kirken 
er – ligesom en øde ø - en an-
derledes og smuk baggrund, 
der kan få os til i glimt, at se 
tingene i et andet lys og hu-
ske på hvad vi er værd i Guds 
øjne. Og det, der får os til at se 
det enestående og mageløse 
ved hinanden, det er kærlig-
heden. Det kan man ikke se 
kun med fornuften. Men med 
hjertet og fantasiens hjælp.
Når I har været til præst, har 

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

PeTsHOP:

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

– VIN MED SJÆL – 
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Konfirmationstale 2012

tLæs mere på side 4
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H E L N Æ S H U S 
Grafisk
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Konfirmandholdet 2012  Foto: hba
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vi talt om, at vi mennesker 
både kan skabe og ødelægge. 
Vi har hele tiden valget mel-
lem at opbygge eller nedbryde 
hinanden i alt hvad vi siger 
og alt hvad vi gør. Og så er 
det vigtigt at huske på, at det 
menneske man står overfor er 
enestående og mageløst om 
ikke for en selv, så for nogle 
andre mennesker, og for Gud. 
Det gælder også den sure pe-
del, eller den dumme tysk-
lærer.  Selv jeres forvirrede 
præst.
Det er værd at bygge sit liv på 
kærligheden, og det vil også 
sige at bygge på Ham, som 
vi er døbt til at høre sammen 
med i al evighed, Guds søn, 
Jesus Kristus. Han havde så 
stort et hjerte, og så god en 
fantasi, at Han også elskede 
dem, der overhovedet ikke 
havde fortjent det, og som in-
gen brød sig om. I de to små 
lignelser om skatten og per-
len som jeg begyndte talen til 
jer med, tager Han udgangs-
punkt i den virkelighed vi 
godt kender. I vores verden er 
det sådan, at hvis du vil gøre 
dit livs handel og vinde skat-
ten eller perlen så kan du blive 
nødt til at ofre alt og det kan 
også betyde, at du må kæmpe 
for at få succes og stemme 
de andre hjem, så du til sidst 
selv står alene med gevinsten. 
Men selvom vi betaler alt 
hvad vi ejer og har, så er der 
også ting vi kan købe os til: 
Livet selv, familien, kærlighe-
den, glæden eller bare en sol-
skinsdag. Derfor er det vig-
tigt, at vi aldrig glemmer at 

livet ikke kun handler om at 
kunne klare sig selv. Eller om, 
at stemme de andre hjem. For 
så kommer vi før eller siden 
til at leve som på en øde ø. Li-
gesom i børnebogen: ” Palle 
alene i verden”- hvor drengen 
Palle opdager at han er helt 
alene i verden og kan gøre 
præcis hvad han har lyst til: 
Spise slik dagen lang og selv 
køre bussen. Men der er bare 
ikke rigtigt noget ved det, 
fordi han ikke har nogen at 
dele det med. I de to lignelser 
bruger Jesus skatten og perlen 
som et billede på himmeriget 
eller Guds rige, som vi kom-
mer ind i, når vi bliver døbt.  
I gamle dage dykkede man 
barnet helt ned under vandet 
i døbefonten, så det næsten 
så ud som om barnet i dåben 
blev reddet op af vandet. Der-
for kan jeres dåb være et bil-
lede på, at I står på Guds liste, 
over ting som Han har villet 
redde op af havet. Og det har 
han haft en god grund til. Der 
er brug for jer og jeres kræfter 
i den verden Han har skabt. 
Og derfor er der en mening 
med jeres liv. Ordet konfir-
mation betyder bekræftelse. 
Og det I bliver bekræftet i, i 
dag, er, at for Gud vil I altid 
være perlen eller skatten som 
er reddet op af havet, uanset 
jeres sejre eller nederlag, suc-
ces eller fiasko, og uanset om 
I selv synes I er blevet til no-
get eller ej.  For det er Ham 
der har villet, at I skulle være 
til, og være lige præcis dem I 
er. Tillykke med jeres konfir-
mation. 

Fortsat fra side 3
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Fredag d. 27.4.2012 afholdt 
skolekredsen sin generalfor
samling i skyggen af en meget 
skrøbelig økonomisk situation. 
Den kommende måned er 
afgørende vigtig.

GENERALFORSAMLING 
Af Susanne B. Sørensen 

Anders L. Rasmussen, som 
bød velkommen kl. 16 og 
overlod ordet til forstander 
Henrik Hartvig, som nu igen 
havde fået en lys ide. Men al-
lerførst en sang. Vi er jo på en 
højskole. Henriks ide gik ud 
på, selvfølgelig, at hverve flere 
kursusdeltagere blandt de til-
stedeværende, hvor man kun-
ne melde sig på et eller flere af 
tre kurser i maj til en pris, der 
steg for hvert 20. minut. Dvs. 
jo hurtigere jo billigere. Meto-
den virkede. Der blev hvervet 
10 kursister i løbet af de 1 ½ 
time, generalforsamlingen va-
rede. Og netop disse ugekur-
ser i forsommeren er vigtige. 
De SKAL fyldes op. Så ken-
der du nogen, der kunne være 
interesserede, så giv dem en-
delig et praj.
Bestyrelsen foreslog Anders 
Lyng som dirigent, som på 
tilvant vis i salen styrede for-
løbet på fornem måde.

Formandens beretning

Anders L. Rasmussen for-
talte en historie om en gam-
mel gymnast, der var holdt 
op, idet han ”ikke kunne høre 
kommandoen” fordi der var så 
meget larm og tummel i gym-
nastiksalen. Anders mente, at 
der i dagens moderne sam-
fund også er så meget uro/
støj, at det kan knibe med at 
høre ”kommandoen”- det, der 
”bør” gøres: at tage ansvar. Vi 
har et stigende behov for ro og 
fordybelse – og den kan man 
bl.a. finde på en højskole. Men 
man kan også finde sammen-
hold – udvikle sig til at være 
knapt så selvcentreret, men 
gøre noget for fællesskabet. 

”Der skal kæmpes – ellers 
vinder vi ikke”. Og her berør-
te Anders så den aktuelle situ-
ation, som Højskolen er i. Han 
fortalte om Christian Falks 
beklagelige beslutning om at 
stoppe, om Helle Andresens 
kæmpe indsats i hele den pe-
riode, hvor hun arbejdede ve-
derlagsfrit for at hjælpe skolen 
videre til den nye forstander 
var ”kørt ind”, om hjælp og 
støtte fra lokalsamfund, om 
en meget forstående bank og 
kreditorer, om suppleanter, 
der er inddraget i arbejdet, og 
om en mere aktiv markedsfø-
ring m.v. Det, der lige nu er det 
helt store problem er tiden, den 
tid det tager, før de forskellige 
tiltag når at virke. Men der 
arbejdes fortsat på sagen og 
”solen skinner”. Vi prøver at 
”høre kommandoen”.

Forstanderens beretning

Henrik causerede over en 
sang i Højskolesangbogen 
som handler om, at ”lade 
barnet beholde sit drømme-
palads”. Uden drømme – for 
såvel børn som voksne – er 
vores tilværelse tom. Henrik 
fortalte om fællesskabet, som 
er kernen. Mange af de ting 
Henrik kom ind på, havde 
Anders R. allerede berørt i sin 
beretning. Tak til Helle, besty-
relse, bank og personale. Alt 
er OK, men at tidsfaktoren er 

væsentlig.  ”Optimismen må 
være førerhund og jeg tror på 
fremtiden”.
Henrik nævnte, at 30 % unge i 
Assens (18 – 30 årige) i dag er 
uden uddannelse. I skrivende 
stund 204 personer. Han ar-
bejder på at skabe en niche for 
den gruppe i samarbejde med 
jobcenteret i Glamsbjerg. Det 
kunne også være en mulighed 
for Højskolen. Og Henrik slut-
ter sit indlæg med endnu et 
citat fra sangen om drømme:
”Lad barnet beholde sit drøm-
mepalads,
Sin alf, sin faun og sin fe,
Og engle med guldhår og vin-
ger af glas
På skyer af brændende sne”.

Godkendelse af det  
reviderede regnskab

Næstformanden Jens Poul-
sen fremlagde det reviderede 
regnskab, som blev godkendt.
Af tallene kan ses, at der har 
været en jævn økonomisk 
tilbagegang i de sidste fem 
år. Meget foranlediget af de 
barberede tilskud fra staten. 
Men én ting er et must: der 
SKAL være et antal årselever 
på omkring 40 for at det kan 
køre videre. Og i år 2011 var 
antallet 31,6. Det er for lidt, 
og det er her slaget står. Kon-
tingentet for at være medlem 
af skolekredsen blev sat til kr. 
100,- pr. år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Troels Borring – på valg – øn-
sker at udtræde.

Merete Jankowski – ikke på 
valg, men ønsker at udtræde.
Thomas Rasmussen – på valg 
– genopstiller.
Suppleanterne Poul Dreisler 
og Hans Chr. Erbs opstillet og 
valgt.
Bestyrelsen består desuden af 
Anders L. Rasmussen og Jens 
Poulsen.
Efter konstitueringen fortsæt-
ter formand og næstformænd.
Valgene gælder for to år.
Som suppleanter blev nyvalgt: 
Kirsten Rasmussen og Merete 
Edlefsen – Valgt for 1 år.

Eventuelt

Fra salen kommenteres det, 
at synligheden er opgraderet. 
Men man er stadig for lidt 
synlige lokalt. Forslag om 
”plakatsøjle” udenfor skolen, 
og hjælper det med læser-
breve? Forslag om uddeling 
af brochurer på Flakhaven i 
Odense o.m.a.
Hermed sluttede mødet. 

buffet og jazzmusik

Som noget ganske nyt var 
der inviteret til en fortræffe-
lig buffet og efterfølgende en 
fantastisk jazz koncert med to 
af Danmarks bedste musikere 
Bo Stief (bas) og Olivier An-
tunes (piano). 
En eftermiddag og aften, der 
spredte de mørke skyer.

Generalforsamling for skolekredsen 
bag Helnæs Højskole

Forstander Henrik  Foto: hba
Hartvig aflægger beretning

Bo Stief Foto: HHOlivier Atunes Foto: HH
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HVER FREDAG

På en kold, men tør lørdag 
eftermiddag den 21. april 
kl. 14 var der fuldt hus i 
vognport og have i Galleri 
Dalype Kultur, Helnæs gl. 
Præstegaard. Solen kom 
senere og tillod servering i 
haven, de mere kuldskære 
måtte trække indenfor. Per 
Lyder Dahle bød velkom-

men til denne åbningsud-
stilling med kunst af far og 
søn, Frans Widerberg (77) 
og Nico Widerberg (41). De 
to er internationalt kendte 
og har udstillet mange ste-
der i ind- og udland. Frans 
Widerberg har bl.a. med-
virket ved udsmykningen af 
Kastrup Lufthavn.  Nico er 

bedst kendt for sine skulp-
turer, som han ofte laver i 
stor skala i bronze, granit 
og senest også i glas. Hans 
karriere har betydet at han 
har et stort publikum i bl.a. 
Storbritannien, hvor han ind 
i mellem arbejder, dog bor 
han i Oslo hvor han også 
har sit studio.  Hans øvrige 
udtryksformer er maleri og 
grafik. 

Den norske ambassadør, 
Jørg Willy Bronebakk åb-
nede udstillingen, hvor han 
fortalte om sin glæde ved 
at komme til Helnæs, nu for 
fjerde gang, for at åbne en 
sæson med norske malere i 
dette galleri. Han afslørede 
også, at det var sidste gang 
han kunne gøre det, idet han 
pr. 1. juli var blevet forflyt-
tet til Helsinki, Finland. Ud-
stillingen er i øvrigt støttet 
af den norske ambassade i 
Danmark. 

Borgmester Finn Brunse er 
et andet sikkert kort ved fer-

niseringer på Helnæs. Han 
beklagede ambassadørens 
flytning, men opfordrede 
ham til at komme til Helnæs 
og Assens alligevel, når mu-
lighed gives, idet så mange 
positive relationer var skabt 
i den tid han havde væ-
ret med. Ligeledes nævnte 
Brunse glæden ved fortsat 
at have dette og flere andre 
gallerier og aktive kunstnere 
på Helnæs. 

Hermed blev udstillingen 
åbnet og det store frem-
mødte publikum kunne med 
spænding fordele sig i selve 
galleriet, hvor Per Sonne 
spillede smukt på flygel, og i 
miniaturegangen og i stuer-
ne, hvor væggene, behængt 
med malerier, litografier og 
skulpturerer af bronze skab-
te mangfoldigheden af norsk 
kunst frembragt af Frans 
og Nico Widerberg. Udstil-
lingen er åben lørdage, søn-
dage og helligdage kl. 12-16 
til 29. maj og ellers efter af-
tale. pd

Åbning af sæson 2012 i Galleri 
Dalype Kultur, Helnæs

Publikum møder frem til fernisering og sæsonåbning Foto: pd
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Festen blev igen et tilløbs
stykke – både hvad angår 
tilmeldingerne og ved døren til 
Forsamlingshuset, hvor man 
skal komme i meget god tid for 
selv at kunne vælge sin plads. 
Det sætter stemningen i vejret 
at glæde sig til fællesskabet. 
Her følger en stemnings
rapport.

TARTELETFEST
af Marianne Therp 

Formand for Helnæs Tartelet 
Selskab, Poul Dreisler, bød de 
mange veloplagte gæster hjer-
teligt velkommen og gav med 
en vanlig blanding af akku-
ratesse og vid sin version af, 
hvordan tilstrømningen havde 
været. Selvom om han sidste 
år bekendtgjorde, at vi nok ef-
terhånden var så mange med-
lemmer, at festen i 2012 måtte 
forventes udelukkende at have 
medlemmer som deltagere, så 
var det ikke gået sådan. Der 
var blevet plads til flere nye 
folk, da Poul fører ventelister 
med interesserede. Så jubii – 
vi er blevet endnu flere med-
lemmer, og der blev klappet 
ivrigt som velkomst til de nye 
medlemmer.    

Synge og spise sammen

En festlig måde at være sam-
men på, og ofte glemmer vi 
måske fællessangen lidt, men 
ikke her til Tarteletfesten. En 
skøn oplevelse er det at synge 
sammen med så mange an-
dre. Først velkomstsangen og 
efter gennemgang af aftenens 
program og den første tartelet 
med laksetatar (uhm) den fan-
tastiske Tarteletsang. Og så 
var festens ellers trofaste pia-
nist Søren Navntoft blevet for-
hindret i år, men formanden 
havde entreret med et andet 
gennemmusikalsk menneske, 
nemlig Helnæs Højskoles for-
stander Henrik Hartvig, som 
spillede skiftevis guitar og 
harmonika. Igen et nyt pust 
til en traditionsrig fest. Og så 
kom der en ny sang ud af det: 
”Har du visor, min vän, sjung 

dem nu!”. Vi skal huske at leve 
nu; i morgen kan det være for 
sent. God sang, som Henrik 
lærte os; god at få forstand af. 

Overraskelser og 
æreskokkens hovedret  

Før den svenske vise kom vi 
til aftenens overraskelse, der 
havde at gøre med den bil-
let med nr. på, som vi fik ved 
indgangen. Nu blev der ud-
trukket numre, som alle blev 
vekslet til en kogebog med 
de 85 forførende opskrifter 
på tarteletter og overrakt til 
en række heldige vindere. 
Æresmedlem Annelise kom 
nu med sin egen Tartelet med 
høns i asparges à la Annelise 
og derefter Tartelet med skin-
ke, oliven og mandler. Begge 
lækkerbidskener for ganen. 

Ost og sødt – og hilsen til 
forårssolen

De måske mest overraskende 
tarteletter hvert år er dem med 
ost i. I år fik vi en med oste-
fromage og kirsebær i gelé. 
En lækker blanding, som giver 
en smagsoplevelse langt fra 
den ”normale” tartelet med 
stuvede ærter og gulerødder, 
som der bestemt ikke er noget 
i vejen med, men det er bare 
mere spændende at prøve nye 
konstellationer, efter deres 
udsendtes smagsløg. Mellem 
osten og desserten: mørdejs-
skal med chokoladecreme 
fik vi den gamle kending: 
sangen ”Hilsen til forårsso-
len” af Benny Andersen, som 
virkelig har fattet det: ”Når 
forårssolen skinner, bliver jeg 

ung, bliver jeg varm, bliver 
jeg glad. Og en gang går solen 
sin runde uden mig, men når 
forårssolen skinner, lever jeg.” 
Tankevækkende.  

Aftenens gæst

Lars Mygind blev introduce-
ret af Poul Dreisler, som for-
talte, at aftenens gæst både er 
skuespiller og leder af sit eget 
firma, hvor han i løbet af et 
år ved hjælp af Tankefeltte-
rapi giver mange mennesker 
livsmodet tilbage. Som søn 
af Jytte Abildstrøm havde 
hans barndom været lettere 
kaotisk, men latteren havde 
altid haft en stor betydning 
for ham. Han fortalte med hu-
mor og ironi om sit liv og sin 
praksis, hvor han kan arbejde 
med menneskets mentale til-
stand og ofte være med til at 
forbedre den. Der var mange 
gode – og sunde – grin hos os 
tilhørere i løbet af hans fortæl-
ling om det vigtige i livet.. 

Tak og Go’ nu nat og gå nu lige 
hjem

Menuen er kreeret i et tæt 
samarbejde mellem køkken-

chef, æresmedlem Annelise 
og formandens hustru Ulla. 
De skal have ros for sammen-
sætningen af de forskellige 
tarteletter. Før vi sang den sid-
ste sang – også af Benny An-
dersen, kom hele køkkenhol-
det ind i salen, blev hyldet og 
klappet velfortjent af, inden vi 
sang aftenens sidste sang.

Populariteten – hvor kommer 
den fra?

Noget en filosof sikkert kunne 
få en masse ud af, men deres 
udsendte vil her komme med 
sit bud. Festen og konceptet 
omkring den har simpelthen 
bare de rigtige ingredienser til 
en god fest. Noget traditionelt 
og velkendt og noget nyt og 
spændende hver gang. 
Vi ved, vi får tarteletter, men 
indholdet er en overraskelse. 
Menuen er på 5 tarteletter, 
men vi ved ikke altid, hvad 
der skal ske imellem ”ret-
terne”. Vi ved, der kommer 
mange mennesker, men al-
drig, hvem vi kommer til at 
tale med. Vi synger velkendte 
sange, men får ny underhold-
ning hver gang. 
Intet under at tilstrømningen 
bare tager til for hvert år. Til 
slut et lille hjertesuk til selska-
bet og alle de flinke og flittige 
hjælpere: må vi ikke nok sidde 
og hygge lidt længere næste 
år. I programmet står der efter 
5. sang: Fortsat hygge og sam-
tale… (baren lukker først, når 
sidste gæst er gået).    

Succesfuld tarteletfest

Tarteletfest – Atter fuldt hus  Foto: hba

Lars Mygind på scenen  Foto: hba
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Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak (aut. kloakmester)
Murerarbejde udføres · Belægningsarbejder

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

145 kirkegængere og 18 
musikere og sangere fyldte 
2. påskedag Kærum Kirke. 
Gudstjenesten var annon-
ceret som et fælles arrange-
ment for de fire sogne Søn-
derby, Kærum, Dreslette og 
Helnæs i et frugtbart samar-
bejde mellem de fire sogne. 
Programmet bestod denne 
dag af en række salmer og 
læsninger, der hører påsken 
til, ledet af de to sognepræ-
ster, for Sønderby – Kærum 
Rikke Graff ś barselsvikar 
Lizette Harritsø og for Dre-
slette – Helnæs Anders L. 
Rasmussen. Sidste punkt på 
programmet hed: ”Værket 
Korssilhuetter opføres”.  Det 
var lykkedes at få sammen-
sat koret således det passede 
fortrinligt med 5 sopran-
stemmer, 3 alt, 3 tenor og 
3 bas, en oboist (Kim Seier 

Hansen) måtte importeres 
fra Jylland. Lis Nielsen og 
Andreas Schnalke skiftedes 
til at betjene orglet, Pia Ha-
ahr og Knud Jensen frem-
førte solostemmerne med 
stor sikkerhed. Pia Haahr, 
sopran og Knud Jensen kla-
rede både baryton- og bas-
stemmen.
Dirigenten Jens Jørgen Poul-
sen havde hen over vinteren 
lykkedes med at få fornuf-
tig lyd ud af de fremmødte 
og det vanskelige korværk 
fremførtes med bravur. Vær-
ket handler om alle Påskens 
faser, fra den sidste nadver 
Skærtorsdag til opstandel-
sen Påskedag. Efter dette 
succesfulde frugtbare sam-
arbejde mellem folk fra de 
fire sogne, er der grund til at 
glæde sig til nye udfordrin-
ger. pd

Musikgudstjeneste  
– stor succes

Foredrag på Højskolen den 
14. maj klokken 19.30 med 
Johannes Nørgaard Frandsen 
cand.phil. Institutleder på 
Institut for Litteratur, Kul-
tur og Medier ved Syddansk 
Universitet. Foredraget ”Fra 
Guldalder til Facebook og, 
fra H.C. Andersen til Mikro-
chips” er første foredrag på 
ugekurset »Havluft & Him-
melhvælv« der kører til 20. 
maj. Er man interesseret i 
hele kurset kan man for den 
ringe sum af kr. 2.870,- blive 
dagkursist (en dag kursist er 

en kursist der får alle de til-
bud og goder en kostkursist 
også får, blot ikke et værelse 
at bo i).
Foredraget koster, for ikke-
kursister. 85,-. I prisen er 
kaffe og kage inkluderet.

Oplysninger om de følgende 
to kurser:” Slotte og Herre-
gårde” og ”Oplev Sydfyn” 
kan fås på højskolens hjem-
meside www.helnaes.dk, el-
ler ring til 64 77 19 93. Disse 
kurser kan også følges som 
dagkursist. 

Fra Guldalder 
til Facebook

Helnæs Højskole

Sognekoret synger i Kærum Kirke 

KORT NYT

Gåtur på 
Helnæs
Bemærk nyt billede. Der var 
en hund for meget på billedet 
i HP nr. 4, 2012. 
Arrangøren har bedt os med-
dele, at hunde ikke er vel-
komne, hverken med eller 
uden snor. 
Vi beklager. (red.)
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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

En søndag formiddag mødes 
HP med ejeren af Helnæs 
Camping– på en – i dobbelt 
forstand – stormomsust 
campingplads. ”Den seneste 
tid har været lang og sej, og 
det vil jeg ikke bruge mere 
energi på”, siger ejeren. ”Nu 
vil vi kigge fremad.”

CAMPINGPLADSEN
Af Susanne B. Sørensen 

Ejeren hedder i skrivende 
stund stadig Eigil Kristen-
sen, men han vil, i løbet af 
de nærmeste år, begive sig 
ud i et glidende generations-
skifte med et ungt par, der 
p.t. er bosat i Horsens. Eigil 
er kommet i forbindelse med 
dem for ca. ½ år siden via 
en annonce, og det unge par, 
der har arbejdet med plan-
lægning og gennemførelse 
af friluftsaktiviteter i udlan-
det ville rigtig gerne have 
noget fast her i Danmark, så 
for dem var dette her bare 
stedet.

Her og nu – aktiviteter

Lige nu bygges og regeres 
der, så parret, der i øvrigt 
hedder Rene og Audrey, 
samt deres lille gut, Samuel, 
på et halvt år, kan flytte ind 
i ”hovedhuset” på camping-
pladsen, mens Eigil har truk-
ket sig tilbage til lejligheden 
bagved. Alt skulle – efter 
planen – stå færdig i løbet 
af maj, eller i hvert tilfælde 
inden hovedsæsonen star-

ter. Hensigten er, at de unge 
skal stå for den daglige drift, 
mens Eigil tager sig mest af 
detaljerne af dette års ar-
rangementer – som i sagens 
natur er planlagt for længe 
siden – samt markedsføring 
m.v.

Det strategiske arbejde.

Eigil regner med at give 
overgangen en periode på op 
til 10 år, hvorefter han efter 
planen vil trække sig helt ud 
og i mellemtiden primært 
hellige sig sit arbejde som 
underviser på Erhvervsaka-
demiet i Odense. På sigt, er 
det begge parters drøm, at 
være tro mod stedets værdier 
med out - door liv, hvilket 
pladsen, og Helnæs i almin-
delighed, lægger op til. En 
drøm om flere kajakker, ud-
videt vintercamping etc. Jo, 

Helnæs er skam også skøn 
om vinteren, anderledes, 
men stadig dejlig. Her er, så-
vel sommer som vinter, fred, 
ro og tid til fordybelse, hvis 
det er det, man vil.

Efter høringsperioden

P.t. er der høringsperiode på 
udvidelsesplanerne på styk-
ket over mod skoven, men 
efter periodens udløb er 
det planen, at man vil etab-
lere det krævede plankeværk 
mod øst og vest og et ”vej-
net” på området, men ellers 
ikke noget lige nu og her. 
Og til efteråret – når det er 
tid rent plantemæssigt, skal 
der etableres hegn, som også 
er en af betingelserne for at 
området må tages endeligt 
i brug til camping. Der er 
heldigvis mange, der har set 
skønheden ved Helnæs, og 

Eigil har da også forhånds-
tilmelding fra mange cam-
pingklubber til helligdagene 
her i foråret.

Sommerens planer er lagt

På campingpladsen går det 
slag i slag med aktiviteter 
hen over sommeren… F. eks. 
er der børneaktiviteter i hele 
juli måned for børn MED 
forældre. Eigil minder om, 
at aktiviteterne selvfølgelig 
også er åbne for Helnæsbo-
ere og sommerhusfolket. Og 
allerede her midt i maj sker 
der noget. Der lægges for 
med en gastest – en sikker-
hedstest, inden sæsonen for 
alvor starter. Og d. 19.maj er 
der vandretur på program-
met. Men se programmet i 
»Det sker«.
Hver måned vil pladsens 
aktiviteter vil annonceret i 
»Det sker«.
Eigil, Rene og Audrey øn-
skes held og lykke og god 
vind fremover. 

Helnæs Camping – her, nu og lidt fremover

Helnæs Højskole

 Ro og PausePlads – Plads til:
En KunstPause – til ny energi
En TænkePause – til nye input

En FordybelsesPause – til nye vinkler
En AktivPause – til en ny start

www.helnaes.dk          Tlf. 64 77 19 93

Helnæs Camping under ombygning Foto: sbs

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612
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Vi har bedt 95årige betty 
Skousen fortælle om sin 
barndom og ungdom på 
Helnæs og andre steder. Om 
skolegang og arbejde som 
tjenestepige i forskellige 
miljøer, om højskoleophold 
og om tiden til hun, som hun 
selv siger, bliver bondekone i 
Mullerød. 

MINDER
Af Poul Dreisler 

Baggrunden for denne arti-
kel er ikke en fødselsdag el-
ler anden personlig begiven-
hed. Samtalen er kommet i 
stand af flere årsager. Den 
direkte er, at Bettys søn, 
Gorm, meldte sig, sin mor, 
Betty, og sin hustru til Tar-
teletfest den 13. april 2012. 
Desværre var alt udsolgt, det 
kom der en tlf. samtale ud af. 
Kort tid efter fyldte Jørgen 
Nielsen, Strandbakken, 60 
år (se HP 2012 nr.3). Han er 
nevø til Betty, søn af hendes 
bror Anders, hvorfor det var 
oplagt at tale om hende også 
der. For det tredje er både 
bror Anders og Betty på 
det skolebillede, vi aftrykte 
i HP 2011 nr. 11 og 12. Et 
sidste argument er, at Betty 
er en meget frisk 95 årig 
”kone”, der gerne vil fortæl-
le om sin fortid. Hun husker 
årstal og begivenheder med 
stor præcision, hvilket ikke 
er så usædvanligt, idet det 
viser sig, at hun selv og an-
dre i familien går meget op i 
slægtshistorie og nedskriver 
kortere og længere levneds-
beskrivelser. Betty viser mig 
et meget flot værk, der ikke 
alene opregner familiens 
aner langt tilbage, men som 
også har meget interessante 
oplysninger med om livet 

på Helnæs, bl.a. hos Bettys 
bedsteforældre, der boede i 
et hus, der blev kaldt ”pum-
pehuset”. 

barndomshjemmet

Betty er født den 19. okto-
ber 1916 som datter af ma-
lermester Jørgen Nielsen og 
Kirstine, Helnæs (Helnæs 
Byvej 42). Hun var 5. barn 
ud af i alt 8. 6 piger og 2 
drenge. Den ældste var fra 
1907 og den yngste 1927. I 
over tyve år var der småbørn 
i huset. Det var faktisk Jør-
gen Nielsens ældre bror, der 
byggede det hus, der blev 
Bettys barndomshjem. Han 
hed Niels og var skrædder. 
Det var omkring år 1890. 
Hans bror Jørgen, Bettys far, 
var blevet udlært som ma-
ler i 1901, han købte huset 
af ham i 1906, i forbindelse 
med sit giftermål. Han hav-
de da været på valsen i Tysk-
land i flere omgange samt 
begyndt som malermester 
på Helnæs. Broderen, Niels, 

fortsatte dog med at bo i hu-
set og flyttede først, da han 
i 1914 havde fået et nyt hus 
bygget (nr. 51) og indrettet 
skrædderværksted ved si-
den af Pumpehuset. Dette 
husbyggeri var begrundet i 
Niels ś eget giftermål med 
Anine Vikkelsøe og snarlige 
familieforøgelse. Grunden 
var vel også, at Jørgen og 
Kirstine på det tidspunkt 
havde fået deres tre første 
børn. Betty var barn i huset 
sammen med indtil 4 af sine 
søskende. De boede på to 
værelser på loftet, hvor der 
i det ene var 2 brede senge 
og i det andet værelse var 
2 alm. senge. Maleværkste-
det var indrettet i en særlig 
bygning bag huset. Her var 
det forbudt at lege og løbe 
igennem, idet det ikke måtte 
støve derinde. Her stod efter 
tur, kundernes landauer ére, 
charabanc ér og andre ”stad-
ses” køretøjer, cykler, møb-
ler og andet, der skulle ma-
les eller var malet, og nu til 

tørring. I haven havde fami-
lien en hønsegård og en gris, 
der gik og blev stor og fed 
til jul. 

”Hvor der er børn,  
kommer der børn”

Der manglede aldrig lege-
kammerater. Bettys ven-
inde, ”lille” Mary Larsen, 
datteren fra Toftegård (før 
og senere Hegningegård), 
legede hun oftest med. På 
vejen trillede de med tønde-
bånd og cykelhjul. Der var 
ikke mange biler dengang. 
Betty husker, at det kun var 
Bogårds-manden og posten, 
der havde bil. Der var også 
en lastbil, og A. Jensens ru-
tebil, så grusvejen var et fre-
deligt sted at lege. Langøre 
var som et vaskebræt at køre 
over på cykel, som de fleste 
måtte bruge dengang. Ellers 
var det stranden og skoven 
børnene legede ved. Om 
vinteren løb de ofte ned på 
Sjoen, dvs. Maden med Åle-
dybet, der dengang gik helt 

Et lykkeligt liv – minder fra Helnæs (Del I)

Malermester Jørgen Nielsen og Kirstine med deres otte børn. Betty er nr. to fra venstre. Billedet er fra 1930.
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op til vejen. Der var en åben 
plads mellem det lille hus 
(nr. 52) og ”Det gl. Posthus”, 
der på det tidspunkt var 
landbrug. Det var spænden-
de at løbe derned – også in-
den isen var helt stabil. En af 
drengene, Bent Rasmussens 
mor, råbte altid efter ham: 
”Hvis du kommer hjem og 
er druknet, får du tærsk”. 
Træskoene blev selvfølge-
lig våde, hvilket kun var et 
herligt påskud til at besøge 
bedsteforældrene i ”pumpe-
huset” (nr. 49 / Møllerens 
hus), idet der så var stegte 
æbler til Betty og søster Hel-
ga, mens træskoene tørrede i 
ovnen.  Som barn led Betty 
af astma og det hændte at le-
gen endte med, at hun faldt 
om med et anfald. Så ilede 
de andre børn hjem og råbte: 
”Nu ligger Betty i grøften 
og er død”. Det viste sig al-
tid at være noget overdrevet. 
Astmaen er hun siden vokset 
fra.

barndommens gade

Helnæs Byvej ser ikke me-
get anderledes ud i dag end 
den så ud i Bettys barndom. 
Der er kommet et par huse 
mere til. Og en gård, Vinter-
gården, er omdannet til en 
større villa. Smeden havde 
sin smedje ved gården og 
ved siden af boede Peter 
Amerikaner, et navn han 
havde fået fordi han havde 
boet i USA en periode. I det 
næste hus boede Hans Bang, 
pensionist fra Holmegaard. 
Derefter en vejmand og en 
kogekone, Lars Nielsen og 
Signe og så kom maler Jør-
gen Nielsen med familie. 
Der er dog nogle store for-
skelle på Helnæs og nu. Mest 
markant er befolkningstal-
let, der i 1921 var 560, det 
højeste på noget tidspunkt 
og siden kun er gået tilbage, 

i dag antages der at være ca. 
250 fastboende på Helnæs.

Hans Bang havde været 
Livgardist, og når drenge-
ne kom på besøg hos ham, 
skulle han altid måle dem 
og fortælle, hvor meget de 
endnu manglede i at kunne 
opnå samme status, som 
han selv. I nr. 28 boede et 
søskendepar, H.C. og K. 
Nielsen, der forærede kirken 
dens nuværende orgel i 1920 
efter de i 1912 havde solgt 
Hegningegård (Toftegård). 
Øverst oppe boede Chr. 
Larsen, far til Poul Larsen, 
der senere tog over. På den 
anden side var der Møllen, 
så kom Rasmus Christen-
sen. Vintergården lå næst. 
Her kunne Betty og hendes 
jævnaldrende få arbejde ved 
at samle kartofler. Hun syn-
tes dengang, at hun fik en 
fyrstelig betaling, 2 kr. pr. 
dag + madpakke. Hvilket 
hun var meget fornøjet med.

Herefter kommer Toftegård, 
hvor ”lille” Mary Larsen 
boede. Tæt på Toftegård lå 
Østergård, hvor søster Else 
legede med Tønnesens dat-
ter Elise. 
Den næste ejendom var 
bygget og beboet af en fhv. 

bødker Otto Pedersens far 
og hans kone Astrid. Og 
derefter kom ”Pumpehuset”, 
hvor Bettys bedsteforældre, 
Anders ”Pumpe” og Karen 
Nielsen boede. (Vi vil vende 
tilbage til dette senere).  Det 
næste hus er nr. 51. Det er 
bygget af Niels Nielsen, der 
var Bettys farbror. Det lille 
hvide hus ved ”Hegningen” 
på en modsatte side af vejen, 
var beboet af ”lille” Marys 
mormor og blev senere over-
taget af en ung familie fra 
Elmebjerg, Inger og Chri-
stian. I de næste huse ned 
af vejen var der noget så ek-
sotisk som ”fransk vask og 
strygning”, dvs. et sted hvor 
de fineste klæder blev vasket 
og stivet. Bent Rasmussen 
boede med sine forældre på 
ejendommen, som nu kal-
des Det gl. Posthus, her var 
landbrugsejendom. 

I de sidste huse ned til skolen 
boede Fritz Hannibaldsen 
og sidst landsbyens sygeple-
jerske, Hulda Thomsen i det 
lille gule hus. På den anden 
side Rasmine Hansen, Sø-
gård (ugift) og det følgende 
var på dette tidspunkt jorde-
moderhus, hvor fru Ramdal 
reciderede og endelig var 
huset nærmest skolen blevet 

til telefoncentral, som Augu-
sta Jørgensen bestyrede. (Se 
mere om disse sidstnævnte 
huse i HP 2011nr.10). Når 
malermesteren skulle bruge 
en telefon eller have en be-
sked via telefonen, lånte han 
smedens.

Pumpehuset

Dette hus er en historie helt 
for sig selv. Betty viser med 
forståelig stolthed et digert 
dokument, som viser sig at 
være ”Malerfamilien Niel-
sens Slægtsbog”. (Udarbej-
det af Britta Møller, 2002). 
Pumpehuset viser sig efter 
denne beskrivelse at være 
del af eller hele stuehuset 
til den gård, der lå her, in-
den den flyttedes ud og blev 
til Rørmosegård. Der er lidt 
usikkerhed om tidspunktet 
(1780 eller 1772 iflg. CJ). 
Den tofte eller det jord, der 
blev tilbage sammen med 
huset udgjorde ca. 2/3 tdr. 
land eller nok til et lille hus-
mandssted, hvis første fæ-
ster hed Jørgen Hansen (år 
1783). Han laver pumper til 
brønde, er husmand og dag-
lejer og fik tilnavnet pumpe. 
Et navn, der siden i lang tid 
har været knyttet til ste-
det og dets beboere. Jørgen 
Hansen er Bettys tipoldefar, 
en anden tipoldefar er An-
ders Petersen, Dreslette, en 
oldefar er Rasmus Andersen 
og bedsteforældrene hedder 
Anders ”Pumpe” Nielsen og 
Johanne Nielsen. (Note om 
denne slægtsrække sidst i 
artiklen). Bedsteforældrene 
ernærede sig ved arbejde 

ELARBEJDE MED GARANTI

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

Syning efter mål  l  Reparationer
Omforandring  l  Skind og pels  l  Broderi

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

Den Kreative Systue

Betty Skousen ser på skolefoto fra 1930. Foto: pd

tLæs mere på side 12
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Åbent hus i arkivet

Traditionen tro har vi haft ud-
stilling i lokalarkivet i marts 
måned. I år var det den 31. 3.
Temaet var billeder og histo-
rier af og om huse, hvori der 
har boet erhvervsdrivende 
for over 30 år siden. I arkivet 
fandt vi gamle billeder frem 
og forstørrede dem. Helle 
Blume tog billeder af de 
samme huse her i 2012 og la-
vede fine forstørrelser.
De besøgende var især inter-
esserede i billeder af ”Væve-
murerens” huse, Ryet 14. 
(Tidligere handelsgartneri, 
købt af murer, hvis sviger-
far var væver, deraf navnet) 

”Tatol” (Helnæs Byvej 58) og 
”Jordemoder-husene”. (Hel-
næs Byvej nr. 52 og 59) Det er 
nok også de huse, der er sket 
størst forandring med. 
Der var ca. 50 besøgende i 
løbet af dagen og den efter-
følgende lørdag. Plancherne 
er stadig i arkivet, hvis nogen 
ikke nåede at komme på åb-
ningsdagen og gerne vil se ud-
stillingen, er det muligt endnu. 
Der var godt salg af årsskriftet 
med gamle helnæshistorier. 
Som altid var der hyggelig snak 
over kaffen. Tak for hjælp med 
oplysninger og for god op-
bakning omkring arbejdet. ah

Fortsat fra side 11

med bl.a. hørdyrkning, og 
hørbearbejdning og væv-
ning, snedkeri, tagtækning, 
kurvefletning samt alt fore-
faldende arbejde på går-
dene, incl. slagtning. Der 
har været meget spændende 
at se på for børnene, når de 
besøgte pumpehuset.  De må 
have fået en god opfattelse 
af, hvorledes jordens afgrø-
der kan forarbejdes til brug 

i dagligdagen (fra jord til 
bord) uden produktet flyttes 
fra matriklen samt følt den 
tryghed og varme, som Bet-
ty beretter om, når hun for-
tæller om farfaderens måde 
at tørre våde træsko på. Han 
fiskede et rundt gennemglø-
det stykke træ op af kom-
furet og rullede det rundt 
inden i træskoenes indre og 
i løbet af ingen tid blev de 
tørre.  
(Fortsættes i næste nummer.)

Singh & Goldsmidt
Lørdag d. 2. juni kl. 20.00

I samarbejde med menighedsrådene i Sønder- 
by, Kærum og Helnæs, er det med stor glæde 
at vi til årets kirkekoncert kan præsentere: 
Singh & Goldschmidt, to store musikalske vir- 
tuoser, som er udsprunget fra Middle East 
Peace Orchestra. Kom og hør både ny og 
klassisk musik, jødisk og arabisk musik. 
– rytmisk, melodiøst og forunderligt rørende. 
Vi vil efter koncerten føle os musisk forført og 
gå hjem med fred i sjælen.

HUSK pladsbestilling på tlf. 61 73 45 40

For at fejre sæsonens første koncert 
koncert, serverer vi en buffet før  
koncerten på Præstegården kl. 17.30 
tilmelding før d. 14. maj på tlf. 61 73 45 40

Buffet for 185,-  
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KIRKEKONCERT

Fødehjemmet efter ombygning i 1854, hvor bagerste del blev bygget til.

Udstilling på Lokalarkivet  Foto: ah

Friluftsgudstjeneste
for de fire sogne

ved Drejet Thorø Huse

Anden Pinsedag
28. maj kl. 11

Kærum, Sønderby, Helnæs og Dreslette 
Menighedsråd
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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

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

www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

JONSERED CS 2238 S
Effektiv sav til mindre opgaver omkring huset. Med 
værktøjsfri kædespænding og Spin Start™. 
38,2 cc, 16’’ sværd. 2.995,-

PÅLIDELIGE SAVE
FRA JONSERED

JONSERED CS 2121 EL
Populær el-sav, som er let at arbejde med pga. den langsgå-
ende motor, der gør saven smal og smidig. 2000 W.

1.795,-
Mulighed for finansiering via Jonseredkortet - hør mere hos din lokale 
Jonsered-forhandler.

www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

JONSERED CS 2238 S
Effektiv sav til mindre opgaver omkring huset. Med 
værktøjsfri kædespænding og Spin Start™. 
38,2 cc, 16’’ sværd. 2.995,-

PÅLIDELIGE SAVE
FRA JONSERED

JONSERED CS 2121 EL
Populær el-sav, som er let at arbejde med pga. den langsgå-
ende motor, der gør saven smal og smidig. 2000 W.

1.795,-
Mulighed for finansiering via Jonseredkortet - hør mere hos din lokale 
Jonsered-forhandler.

”TOLV HALVE” 
Danske halvøer berejst,  
beskrevet og fotograferet.
Af Stig Olesen og Carsten 
Ingemann

ANMELDELSE
Af Susanne B. Sørensen 

Hvorfor er denne bog så 
interessant, at den skal 
omtales her? Fordi den 
handler om halvøen 
Helnæs.
De andre halvøer, der 
er kommet under kær-
lig behandling er: Skallin-
gen, Helgenæs, Enebærodde, 
Gedser Odde, Skansehage, 
Sjællands Odde, Reersø, 
Kegnæs, Lovns, Grisetåodde 
og Trelde Næs.

Her følger uddrag fra bogen i 
kapitlet om Helnæs:

”HELNÆS - en venlig kæbe-
rasler. Udkant? Sig ikke det 
ord højt på Helnæs.”

”Får man pludselig nok 
af Fyn og stokroser, så er 
der førstehjælp at hente på 
halvøen Helnæs, som er en 
selvsikker og usentimental 
uppercut til ethvert tilløb til 
udkants-selvmedlidenhed”. 
(Det er stort set de samme 
iagttagelser Achton Friis al-
lerede gjorde, da han i vær-
ket fra 1936 ” De Danskes 
Øer” nåede til omtalen af 
Helnæs. Han skrev:” Helnæs 
er et slag i synet på den, der 
kommer fra den fynske her-
regårdsidyl”.)

”Hvis man skal tale om en 
halvø, der har klaret sig godt, 
så er det Helnæs. Her er hver-
ken tale om rådden banan el-
ler fed pølse, men snarere om 
en lille saftig og fuldmoden 
øko blomme, hvis ca. 250 
fastboende ikke lægger skjul 
på, at de egentlig ikke er in-
teresseret i flere turister.”

Og så er der i bogen lidt ind-
føring i de ting, vi herude 
godt ved i forvejen. Omtalen 

af hashdropningen i Hel-
næsbugten i 1994, omtale 
af vores utallige foreninger, 
af HelnæsPosten, af vores 
– desværre nu hedengangne 
– aspargesproduktion, af tar-
teletspisningerne, af vores 
righoldige kunstnerliv, vores 
gode kro og meget mere.

Her er endnu et citat måske 
på sin plads: ”Man får uvil-
kårligt den tanke, at en væ-
sentlig del af Helnæsboerne 
nødvendigvis må være efter-
lønnere for at kunne deltage 
i dette tidskrævende kultu-
relle fællesskab” – ja, der er 
vist noget om snakken.

Af de lidt mere generelle 
betragtninger om halvøers 
beboere mener forfatteren 
også, at ” beboerne er mindst 
lige så sære som rigtige 
øboer. Og det, at være land-
fast ikke er nogen garanti for 
normalitet. Snarere tværti-
mod.” Men det kan da ikke 
passe. Det kan da umuligt 
være os her på Helnæs, der 
er tale om. Det må være alle 
de andre, ik..?

Men bortset fra de sidste ud-
talelser fra forfatterens side, 
kan bogen varmt anbefales.
Den er skrevet med lune, har 
nogle lækre fotos, og er hyg-
gelig bare at bladre i.
Pris: 349,95 kr.

Forside af bogen
Foto: pd
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
4. maj  ingen
6. maj  9.30
13. maj  17.00
17. maj  11.00 (K)
20. maj                  9.00 (NN) 
27. maj  9.30
28. maj  Friluftsgudstjeneste 
for de fire sogne kl. 11.00 ved 
Drejet, Thorø Huse.
Se annoncen side 12.

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

Forsamlingshusets 
Årskalender 
Fugleskydning 14. juli
Høstfest 1. september
Generalforsamling 13. nov.
Juletræ 15. december

Bestyrelsen

Ølsmagning for 
kneitene på Helnæs
Der er planlagt udflugt til 
Vestfyens Bryggeri i uge 21 
som afslutning på sæsonen.
Nærmere senere via mail/SMS 
Jørgen og Dan

INVITATION
Helnæs petanqueforening 
spil ler hver tirsdag kl. 19.00 på 
Sportspladsen v. Hegningen.
Har du lyst til at prøve spillet, 
så kom og hyg dig med os.
Hilsen Petanqueforeningen

Helnæs Jagtforening 
Der afholdes strandrensning 
lørdag 12. maj kl. 09.30. 
Mødested Søgård. 
Efter strandrensningen er der 
pølser, kartoffelsalat og øl/
vand til deltagerne.
Med venlig hilsen
Peter M Hansen

Helnæs Kultur og 
Musikforening
Lørdag den 12. maj kl. 12.00 
– 16.00: En hel eftermiddag 
på Helnæs + Elvis i børne-
højde – et musikalsk fore-
drag.
Lørdag den 2. juni kl. 20.00: 
Middle East Peace Orche-
stra. Kirkekoncert i Helnæs 
Kirke
Før koncerten er der buffet 
i Helnæs Gl. Præstegård kl. 
17.30. Pris. 185 kr. 
Tilmelding før den 14. maj til 
Lotte på telefon 61 73 45 40.

Helnæs Højskole
Fra Guldalder til 
Facebook
Foredrag på Højskolen den 
14. maj klokken 19.30 med 
Institutleder Johannes Nør-
gaard Frandsen, cand.phil.. 
Foredraget ”Fra Guldalder 
til Facebook og fra H.C. 
Andersen til Mikrochips” er 
første foredrag på ugekurset 
»Havluft & Himmelhvælv« 
der kører til 20. maj. 
Foredraget koster, for ikke-
kursister. 85,-. I prisen er 
kaffe og kage inkluderet.

Oplysninger om de følgende 
to kurser:” Slotte og Herre-
gårde” og ”Oplev Sydfyn” 
kan fås på højskolens hjem-
meside www.helnaes.dk, el-
ler ring til 64 77 19 93. Disse 
kurser kan også følges som 
dagkursist. (Se tekst på side 
8 i bladet).

Campingpladsen: 
Aktiviteter i maj/juni
19. maj – Vandretur på Ma-
den. Vi mødes kl. 12.30 på 
markvejen til maden.
9.-10. juni – I denne weekend 
klargør vi tømmerflåden og 
lægger den ned i strandkanten.

Gåture den 1. mandag 
i måneden kl. 19 fra:
Maj: Hanne og Niels
Bøgeskovsvej 14
Juni: Kirsten og Jens, 
Helnæs Byvej 41.
Juli: Kamma og Erik, 
Helnæs Byvej 18. 
August: Ellen, 
Lindhovedvej 6
September: Anette og Jørgen, 
Lindhovedvej 5.

FORENINGER

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2327 6858

Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Jørgen Nielsen
Tlf. 6474 1681
Udlejning: Bente Haines
bentehaines@hotmail.com
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Mogens Rasmussen
Tlf. 2726 1362

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

DET SKER MAJ 2012 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30
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Sønderby 
Smede og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

dalvænget 10
5610 assens
tlf. 64 71 55 58
biltlf. 40 11 81 26
e-mail: 
erling@ep-assens.dk
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KØb OG SALG PERSONLIGE
Sælges:
Plænetraktor, Partner 12-107 
med trinløs gear kr. 5000,00
Lego Power Puller nr. 8457 
kr. 500,00 – Lego Creator 
nr. 5891 kr. 150,00 – Lego 
Grand Emporium nr. 10211 
kr. 700,00 – Skate Board, 
incl. knæ og albuebeskytter, 
hansker kr. 400,00.
Tlf. 64 74 16 81

Mindre opbevaringsrum 
ønskes til leje
Mindre opbevaringsrum la-
ger el. lign. (ca. 20-30 m2) 
ønskes til leje på Helnæs, til 
opbevaring af møbler, helst 
med egen indgang.
Henvendelse Bente og Peter
Strandbakken 47
Tlf. 63 73 70 73 eller
mail: bente-peter@c.dk

Sælges fra egen avl
Kartofler til 3 kr./kg, løg til 5 
kr./kg. og porrer, 5 kr. bundtet.
Bestil på tlf. 61 54 59 33. 
Træffes bedst efter kl. 17.00.
Der er mulighed for levering.
Klaus Bang, Helnæsgaard

Helnæs Naturlam
Lammehøjreb (lammeryg 
uden ben) og grillpølser – 
kan hentes fra fryser. Giv et 
ring eller en mail en uges tid 
før på 2720 1668 eller 
mtherp@gmail.com
Spegepølse og rullepølse er 
udsolgt. 1 hvidt lammeskind 
(et stort 780 kr.) haves.
Med venlig hilsen
Marianne Therp

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

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

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

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. 
Pris 500,00 for en weekend. 
tlf. 64 77 14 10
Henning Storm

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

Udlejes: Ferieappartment 
Sælges: Ny børnerejseseng 
300 kr., 2 stk. brugte, funkti-
onsdygtige (antikke) brænde-
ovne 8000 kr. og 6000 kr. og 
Originale petroleums skibs-
lamper pr. stk. 800 kr. 
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæs Byvej 3, 
5631 Ebberup
Tlf. 64 77 18 59

Pony græsning/pasning 
tilbydes
Vi tilbyder græsning/pasning 
og ridning af 2 stk. ponies 
(stang: 110-140 cm) 
Periode: Juli (evt. juni/
august) på Helnæs. 
Erfaren hesteejer, mor til 2 
rideglade piger, der har red-
det i 2 år. 
Henvendelse Lone Schramm, 
Lindhovedvej 18
Ring gerne tlf. 64 77 15 06

Til salg:
1 ubrugt ribbe i ulakeret bøg, 
normalpris 1199 kr. sælges 
til 500 kr. Inge Johanne El-
lebæk 64 77 13 07

Helårshus eller grund søges
Helårshus eller grund til op-
førelse af helårsbebyggelse 
på Helnæs søges af yngre 
familie. 
Husets stand og størrelse er 
ikke afgørende.
Kontaktes på tlf. nr. 3042 
5095 

Hus udlejes
143m² bolig 50m² carport og 
redskabsrum.
Beliggende Stævnevej 10 
Helnæs, 5631 Ebberup
Overtagelse efter aftale.
Kontakt: 64 72 22 72 / 20 27 
16 72

Ruhårede gravhundehvalpe 
med DKK-stambog sælges
Er klar til deres nye hjem 
medio maj. Ring for ufor-
pligtende besøg. Pris 6.000,- 
incl. vac. og chip.
64 72 77 27/ 20 27 16 72

Gamle gule hårdtbrændte 
fortovsmursten sælges 
Ca. 10 kv.m. Pris: 600 kr.
Anders Sørensen 
tlf. 64 77 14 85

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

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

STØT ANNONCØRERNE
DE STØTTER OS

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.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

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

Rubrikken PERSONLIGE er 
for alle, der ønsker at med-
dele en personlig begivenhed. 
Fødselsdag, bryllup, jubi-
læum, taksigelser, nekrologer 
etc. Vi bringer kun, hvad der 
er aftalt med vedkommende. 
Vi kommer og tager et bil-
lede. Ring 24 82 25 30.

Kære familie og venner
Tak for en dejlig dag og de 
dejlige gaver, I gav mig. I 
gjorde min fødselsdagsfest 
til et kært minde. 

Elsebeth 
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

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

Åbningstider indtil 2/7-2012
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

Dan byder alle fremmødte 
velkommen til en særlig dag, 
hvor vi skal mindes et spe-
cielt menneske, som gjorde 
indtryk på alle, som mødte 
ham. Især kom Dan ind på 
Niels Ulriks evner for at lave 
tekster til revyer og så idéen 
om at stifte det, som blev den 
hurtigst voksende forening 
på Helnæs, nemlig Befolk-
ningsforeningen af 2009. Den 
nåede at afholde flere arran-
gementer, som var meget vel-

besøgte. Inden Dan overlod 
stafetten til Arne læste han et 
yndet citat fra Niels Ulrik:
”Husk at ”Fantasiløse” er en 
by, hvor gadelysene altid er 
tændt, for der er så uendelig 
mørkt. Men Helnæs er et sted, 
hvor det ikke er nødvendigt 
med gadelys. For her findes 
de lyse sind og lyse idéer.”

Afsløringen

Æresgæsterne bydes særligt 
velkommen: nemlig Børge, 

Majken og Josefine. Børge 
bliver bedt om at afsløre ste-
nen, som bærer navnet på 
pladsen og dagen for afslø-
ringen den 15. april 2012. 
Dagen, hvor Niels Ulrik ville 
være fyldt 50 år. Formand for 
Beboerforeningen Jens Zim-
mer slutter sin fortælling om 
forberedelserne til dagen med 
at bede forsamlingen udråbe 
pladsen under hans kyndige 
vejledning og taktslag: Niels 
Ulriks Plads er en realitet. 

Derefter  bydes på pølser, som 
Niels Ulrik kunne lide dem, 
nemlig rigtig røde og inden 
vi kaster os over dem, fortæl-
ler Annelise, at Niels Ulrik 
havde bedt hende lave maden 
på hans 50 års dag. Selvfølge-
lig bliver der serveret øl med 
Niels Ulrik på etiketten. 

I Niels Ulriks ånd

Alt er som det skal være og 
som Niels Ulrik ville have 
værdsat det.
Dagen slutter næsten så stille 
som den begyndte, med flere 
hyggelige samtaler og stille 
eftertanke om Niels Ulrik og 
folk mindes de indtryk, han 
har gjort på dem i sit korte liv. 
Majken takker på familiens 
vegne for initiativet, som hun 
synes er en smuk tanke. Hun 
glædes over at det stadig kan 
lykkes Niels Ulrik at samle 
folk.  
 mth

Niels Ulriks Plads udråbt søndag den 15. april

Tale ved monumentet                    Foto: Dan R-J


