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Således siger nu fhv. højsko-

leforstander, Kristian Kjær 

Nielsen i en samtale om den 

udvikling, der har præget 

Højskolen på Helnæs siden 

han tiltrådte for 17 år siden. 

Og han fortsætter: ’Fremti-

dens udfordring er evnen til 

at forstå trends, fl ytte sig og 

tilpasse sig virkeligheden’.

mindre må dens overlevelse 

siden den blev grundlagt i 

1992 karakteriseres som et 

sjældent mirakel. Krisen 

de første år, der førte til at 

Kristian Kjær blev hentet til 

Helnæs i 1994, blev over-

vundet ved at skolen kom 

ind i kredsen af højskoler 

under højskoleloven. Det 
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krævede først 16 måneder 

uden statsstøtte, lige siden 

har der været sorte tal på 

bundlinjen. Endnu et mira-

kel. Overlevelsen baseredes 

ved starten bl.a. på kurser 

for elever fra de Baltiske 

lande og Østeuropa, som nu 

TILBAGEBLIK

af Poul Dreisler 

Krise betyder forandring. 

En proces fra én tilstand til 

en anden. Sådan er virkelig-

hedens fi nanskrise for vores 

økonomi og for vore insti-

tutioner, som f.eks. Højsko-

len på Helnæs. Ikke desto 

Virkeligheden skaber skolen

foto: hba
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Efter en periode med snak mand 

og mand imellem og en enkelt 

artikel i den lokale presse var 

det blevet tiden til at samle  

Helnæsboere og andre med in-

teresse for de gamle skolebyg-

ningers fremtid til en orientering 

om, hvad man nu vidste.

REfERat

af Poul Dreisler  

Torsdag den 10. januar kl. 

19.00 var der atter liv i den 

del af Helnæs gl. Skole, der 

har rummet Højskolen på 

Helnæs. Foredragssalen var 

åbnet igen, koldt var der, 

indtil de ca. 60 deltagere, 

der efterhånden indfandt sig 

gav rummet varme og liv. 

Mødet skulle have været af-

holdt i Borgerhuset, som er 

en væsentlig del af skolebyg-

ningen, men her havde arran-

gørerne overset, at torsdag 

er den lokale l´hombreklubs 

ugentlige spilleaften. Det 

passede sig også bedre, at 

visioner og idéer atter skulle 

folde sig ud i foredragssalen. 

arrangørerne Ib Ivar Dahl 

og anders Lyng bød vel-

kommen og forsamlingen 

sang til indledning Johan 

Skjoldborgs – til dagen vel-

valgte – ”Når vinteren rinder 

i grøft og i grav”, der slutter 

med, at (husmanden synger) 

”jeg retter min ryg og jeg 

Højskolen i sommersol juni 2012 – kursister slikker solskin, 

mens den skinnede over stedet. Foto: sbs
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Højskolen på Helnæs

får ny forstander
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Juletræsfest for børnene på 

Helnæs
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Vejret omkring jul og nytår 

har haft en stor betydning for 

mange, ofte med besværlige 

konsekvenser. I dette num-

mer af HelnæsPosten giver 

det sig udtryk i artikler om 

den nabohjælp, man oplever, 

afbøde de mangler i sneryd-

ningen, det kommunale fæl-

lesskab ikke magter. Vi ser 

også fl okke af hvide svaner 

lejre sig på markerne og søge 

føden i de spæde kornspirer, 

der er brudt gennem jordens 
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overfl ade. Endelig har vi på 

forsiden valgt at illustrere 

vinteren med et billede af 

den nedgående sol, der farv-

er himlen smuk rød over den 

sneklædte mark. 

når det brænder på og man 

ikke kan komme hjemme-

fra til julefest hos børn og 

børnebørn. Eller erfarer, at 

det nære fællesskab også 

rummer store maskiner og 

mænd, der er villige til at 

Solnedgang over
Helnæs

foto: hba
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Vidste du…
…at der kan købes 10 

forskellige kvalitetsvine 
fra Lögismose på 

»MEJERIET«
Åbent alle lørdage

mellem 14-17.

Er du i bekneb 
udenfor åbningstid

 ringer du på 
tlf. 6477 1485

– så finder vi ud af det!
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Jagtselskabet på vej mod 
nye såter
– Side 3

Engageret publikum til 
energimøde på Højskolen
– Side 11
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åBNiNgstidER
 MaNdag 12.00-20.00
 tiRs.-tORs. 9.00-17.30
 fREdag 9.00-18.00
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daMgadE 1 · 5610 assENs
tLf. 6471 3900

www.hairvaerk.com

»Hvor er hele denne ø  
dog frisk og dejlig!« 

tLæs mere på side 6

Så begejstret udtrykte Acton 
Friis sig, da han i midten af 
trediverne var nået til Helnæs 
i sit kæmpe arbejde med at 
beskrive de danskes land, 
store og små øer og det alt 
sammen 

NATuRbESkRIVELSE
Af  Poul Dreisler 

De seneste måneders skrive-
rier om Helnæś  særlige natur, 
bl.a. Jyllands Postens helsides 
cykelreportage 25. juli i år om 
halvøer og nu senest Fyens 
Stiftstidendes kanonisering 
af Helnæs som en af 12 natur-
perler, giver os anledning til at 
henvise til bogen: Danmarks 
Største Øer, bind I, skrevet 

af en af vores vel nok største 
naturskildrer og maler Acton 
Friis. I midten af 30’erne var 
han nået til Assens – egnen og 
slog et sving omkring Helnæs, 
i øvrigt sammen med tegneren 
og maleren Johannes Larsen, 
Kerteminde. Actons Friiś  be-
skrivelse af Helnæs er tydelig-
vis grundlaget for ordvalget  i 

lovprisningerne af den lokale 
natur, i de nævnte dagblade, 
så hvorfor ikke henvise til kil-
den og  ellers opfordre til at 
læse det originale skrift. 

Helnæs er ikke Fyn

Vi vil ikke gengive Actons 

Foto: hba Foto: pd

»Det ramsaltede Helnæs, set i retning mod nord«.  Foto: hba
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lederindHold

forsamlingshuset – et skuespil
Der klages ofte over, at teatret ikke kommer ud, hvor publikum er. 
Der sker dog forbedringer, så teaterforeninger kan udvide deres 
tilbud. vort gamle forsamlingshus kan også bruges, som det er, 
blot stykket er skrevet til det.  Et brag af en forestilling blev opført 
som totalteater onsdag den 17. april af Baggårdsteatret fra Svend-
borg. Med ekstraforestilling 1. maj.
– Side 4

en smag af sommer på summerbird
Mandler dyppet i hvid chokolade og rullet i enten kirsebær, citron 
eller lakrids. Chokolade, der smelter i munden og flødeboller, der 
eksploderer af velsmag!
– Side 5

tarteletfesten – den allersidste?
Festen den 12. april trak – som de tidligere år – igen fulde huse 
med 129 gæster. Der var ingen venteliste i år. Ingen skuffede. Alle, 
der ønskede det, kom med til den sidste tarteletfest, arrangeret af 
Helnæs Tarteletselskab.
– Side 7

kompromisløshed – nøgleordet for at kunne blive i branchen!
Ordene er udtalt af Hans Kristian Erbs (57 år), Helnæs Byvej, der 
har etableret sig med reklamebureau på Helnæs.
– Side 9

temaet: landsbyen
Siden februar 2011 har HP rummet et tema om Landsbyen. I alt 
11 artikler er det blevet til, den sidste i februar 2013 og nu denne 
tolvte i april 2013.
– Side 10

skåltegn og bægermærker på sydvestfyn  
Feltarbejde og forsøg med hugning – Hvidbjørns rejser X
Med forord af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense 
Bxys Museer. Ny bog af jørgen Svendstrup og Ib Ivar Dahl.
– Side 13

Helnæsposten lukker – Side 2
Uddrag af årets konfirmationstale – Side 3
Status for ”Højskolen” – Side 3
Hildegard von Bingen (1098-1179) – Side 6
Redekasser på Helnæs – Side 16

Helnæsposten lukker
Juni nummeret af HelnæsPosten bliver det sidste, der sen-
des på gaden. 

Bladets redaktør Poul Dreisler og administrator Ulla 
Dreisler meddelte i januar redaktionsudvalget, at de øn-
sker at blive løst fra deres poster senest juli 2013. Dermed 
kunne de i en periode være til rådighed for de, som ville 
føre bladet videre. Deres begrundelse er, at de gennem alle 
årene har været meget bundne af deres opgaver. Ulla har 
siden starten i 2006 haft ansvaret for administration og 
økonomi. Poul har også deltaget fra starten og været re-
daktør fra januar 2008, da Otto Arp flyttede fra Helnæs. 
De ønsker at være fri af den afhængighed bladets drift for-
drer og desuden forberede tilbageflytning til Aarhus, hvor 
deres familie bor. 

Redaktionsudvalget har afholdt to offentlige møder og 
drøftet bladets fremtid på de månedlige redaktionsmøder. 
Det har vist sig, at der ikke mangler interesserede, kompe-
tente folk til at skrive, fotografere eller producere avisen, 
ligesom der fortsat kan trækkes på vort grafiske hus. 

Men de to poster som redaktør og administrator er der dog 
ingen, der ønsker at overtage. Ingen har meldt sig til disse 
opgaver. At stå med ansvaret for at bladet kommer ud til 
tiden og at få den adm./ økonomiske drift til at fungere 
gnidningsløst. Bladet har gennem alle årene haft en god 
og sund økonomi. 

PRAKTISK AFVIKLING
Afviklingen af HelnæsPostens økonomiske mellemværen-
de med vore trofaste annoncører og abonnenter sker såle-
des: De annoncører, der faktureres i maj og juni betaler 
for annoncer der bringes i de hhv. to og et tilbageværende 
numre. For abonnenternes vedkommende, vedlægger vi i 
juni måned en opgørelse over, hvor meget hver enkelt har 
til gode i forhold til det forudbetalte årsabonnement incl. 
porto. 

Vi vil bede alle abonnenter om at sende os en e-mail med 
deres kontonummer i banken, hvorefter deres tilgodeha-
vende vil blive overført i løbet af juni og juli måned. Sidste 
frist for at meddele os et kontonummer er 30. juni, hvoref-
ter der ikke længere vil blive tilbageført penge. Kontonum-
mer kan også oplyses telefonisk. 

E-mail: dreisler@mail.dk   tlf. 24 82 25 30
  
  

  Redaktionen/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 rasmussenkort nyt

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

PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

marsvin 
og kaniner

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

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

For de gamle nordboere, 
som levede før kristendom-
men kom hertil, var livet en 
kamp imellem guder og jæt-
ter, godt og ondt, liv og død. 
Det var en kamp der betød 
risiko og uro. Men også 
mening; at der var noget, 
der var værd at leve for og 
kæmpe for.  Livets mening 
for et menneske dengang 
var at kæmpe sammen med 
guderne for ”det sande, det 
gode og det skønne” i livet, 
imod farlige jættekræfter.  
Og da skete det en dag i ti-
dernes morgen, at der kom 
en bygmester til guderne 
og tilbød at bygge en uind-
tagelig mur rundt om gu-
dernes bolig i Asgård som 
kunne holde jætterne ude. 
Men bygmesteren var selv 
en jætte, og muren havde 
selvfølgelig en pris. Og den 
var høj. Bygmesteren ville 
have Freja, solen og månen 
for at bygge muren. Og det 
vil sige kærligheden og ly-
set og dermed selve livet. 
Men guderne var så trætte 
af deres kamp med jætterne, 
og længtes efter at skaffe 
sig sikkerhed, så de til sidst 
lod sig overtale af halv-
jætten Loke til at gå ind på 
bygmesterens betingelser. 
Man blev enige om, at man 
skulle forsøge at snyde byg-
mesteren ved at forlange, 
at han byggede muren på 
bare ét år og at den skulle 
være færdig inden somme-
rens første dag. For det ville 
være umuligt at nå, og på 
den måde ville man både 
kunne få sikkerhed fra de 

onde jættekræfter med en 
næsten færdig mur, og sam-
tidig beholde Freja, solen og 
månen. Men da året nærme-
de sig sin afslutning så det 
ud til at den mægtige mur 
rundt om Asgård ville blive 
færdig til tiden. Og guderne 
fik betænkeligheder ved 
udsigten til at skulle betale 
murens pris. Freja, solen og 
månen. Kærligheden, lyset 
og livet. Det ville jo være 
det samme som at svigte 
alt det de levede og kæm-
pede for. Så i sidste øjeblik 
fik guderne – med Loke’s 
hjælp – forhindret, at muren 
blev færdig og bygmesteren 
fik derfor ikke den betaling, 
han havde krævet. Han blev 
vred og rev sit bygnings-
værk ned. Men guderne be-
holdt Freja, solen og månen. 
Kærligheden, lyset og livet. 
Til gengæld måtte de leve 
udsat og sårbart, og kæmpe 
mod jætternes magt. Det 
letteste er selvfølgelig at 
bygge en mur og holde sig 
udenfor. Det siger fornuften. 
Og fornuften har ret. Det er 
det sikreste. Men fornuften 
er en halv-jætte, ligesom 
Loke, og derfor er den nok 
nyttig og uundværlig – men 
ikke altid til at stole på. For 
betalingen for sikre sig helt 
er kærligheden, lyset og li-
vet. 
Det er også det Jesus siger: 
”Den, der vil frelse sit liv, 
skal miste det”. Det duer 
ikke, at mure sig inde. For, 
hvis vi gemmer livet væk 
bag en mur, så mister vi 
det. Livet skal ikke gemmes 

væk. Det skal bruges og le-
ves. Derfor er det vigtigt at 
have modet til at turde ka-
ste sig ud i livet i tillid til at 
det nok skal gå, også selvom 
man er bange. 
Vi skal turde leve livet, i 
stedet for at mure os inde, 
også selvom livet rummer 
tvivl og usikkerhed. Og vi 
skal turde være os selv, uan-
set hvad de andre siger. For 
”Hvad hjælper det et men-
neske at vinde hele verden, 
men miste sig selv.”
Og leve livet og være sig 
selv. Det kan du bedst, hvis 
du hører hjemme et sted, 
hvor du er elsket, og ikke 
bliver målt og vejet på, hvad 
du kan præstere. Men hvor 
det eneste, der tæller er, at 
du er til, og at du er den, du 
er. Og et sådant sted har du 
i din familie. Men også her 
i kirken, og sidst men ikke 
mindst, hos Gud.

status for ”Højskolen”
Det er dejligt at opleve den 
store interesse, der er for 
skolebygningernes fremtid. 
Desværre er interesse ikke 
nok. Vi har således måtte 
skrinlægge planerne om 
kursusaktiviteter m.m. den 
kommende sommer. Der var 
simpelthen ikke tilstræk-
keligt med midler til at indgå 
en ellers meget fordelagtig 
lejeaftale. Planerne om at 
lave en efterskole for over-
vægtige, er der dog stadig liv 
i. Og vi håber også, at det på 
sigt bliver til noget med kur-
susaktiviteten. 
Der er mange udfordringer 
i arbejdet med at få skabt 
en ny betydningsfuld in-
stitution på Helnæs, og det 
kræver velvilje, samarbejde 
og penge at få tingene til at 
lykkes. Jeg er dog ikke i tvivl 
om, at foreninger og beboere 
vil bakke op, så vi på Helnæs 
sammen kan skabe den syn-
ergi, der skal til for at Helnæs 
forbliver et aktivt og vitalt 
lokalsamfund. Et af initiati-
verne er en nystiftet forening, 
der skal arbejde for fremme 
af efterskole og kursusvirk-
somhed på Helnæs. Man kan 
finde yderligere information 
på facebook, eller skrive til 
mig på c.f.ronne@gmail.
com, hvis det har interesse.
 Christian  Falk-Rønne

uddrag af årets  
konfirmationstale
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Stærke tilbud fra StiHl
MS 251
Motor: 3,0 Hk · Sværd: 35 cm
kæde: 3/8” 50 led · Vægt: 4,9 kg
Vejl. pris: 3695,- incl. moms

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

til værktøj. uN-godkendt. 

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

TILBUD

2.995,-

TILBUD

395,-

der klages ofte over, at 
teatret ikke kommer ud, hvor 
publikum er. der sker dog 
forbedringer, så teaterfor-
eninger kan udvide deres 
tilbud. vort gamle forsam-
lingshus kan også bruges, 
som det er, blot stykket er 
skrevet til det. et brag af en 
forestilling blev opført som 
totalteater onsdag den 17. 
april af baggårdsteatret fra 
svendborg. med ekstrafore-
stilling 1. maj.

anmeldelse
af Poul Dreisler   

Vi skyndte os derhen, ca. 
3 minutter tager det at gå i 
teatret. Så tæt har vi aldrig 
boet på stedet, hvor en pro-
fessionel teaterforestilling 
skulle opføres. Der var 5, 
der var kommet før os, og 
de kunne fortælle os, at in-
gen kunne komme ind før 5 
minutter i otte. Det var an-
nonceret, at dørene åbnedes 
kl. 19.30. Efterhånden sam-
ledes publikum og pladsen 
blev trang. Det var også 
forbudt at gå ovenpå. Vi var 
meget spændte, efterhånden 
som døren gik op igen og 
igen, om der nu kom andre 
fra Helnæs end os. Da vi fik 
lov at gå ind, var vi ca. 50, 
heraf 8 fra Helnæs, incl. 2 
fra husets bestyrelse, som 
var med til at hjælpe med 
opsætningen af sceneriet. 

endelig inde

Vi kom ind i salen, hvor 
bordene var stillet i heste-
sko (den firkantede model). 
Den åbne side op mod sce-
nen rummede et elorgel og 
en mikrofon. På bordene 
var kaffekopper og hon-
ningsnitter med danne-
brogsflag på toppen. ”Vær-
terne,” i form af nydelige 
Martin Geertz og en meget 
flot og overordentlig højgra-
vid Signe A. Mannov, var i 
gang med at skænke kaffe 

op hele vejen rundt. Mens 
de delte sange ud, blev der 
tid til at genlæse program-
met. Det vi skal se er ”et 
moderne eventyr, der invi-
terer os med ud i alle men-
neskelivets yderpunkter og 
går langt ud over grænsen 
mellem digt og virkelig-
hed”. 

Hvad vi også skal se?

Vi skal være gæster, ved 4 
fester over 121 år, fra 1892 
til 2013. Festerne er en bar-
nedåb i 1892, en konfirma-
tion i 1938, et bryllup 1972 
og en begravelse i 2013. 
Ved dåben i 1892 møder vi 
en grundtvigiansk venstre-
politiker og en højgravid 
kvinde, ved konfirmationen 
i 1938 en dreng, en pige og 
en død ugle, ved brylluppet 
1972 en kvinde, snart over-
sygeplejerske, og en jaloux 
maskinmester og endelig 
ved begravelsen en gammel 
dame, en svineavler, en viet-
namesisk fyr, en arbejdsløs 
mor og en smuk kusine. 
Alle disse roller skal de to 
nydelige, sympatiske skue-
spillere, Martin og Signe, 
give mund og mæle og vi 
skal ”fra vores plads rundt 
om bordet i forsamlingshu-
set” følge disse figurer. Vi 
skal opleve at ”deres skæb-
ner vikles sammen med 
hinanden og med forsam-
lingshuset og dermed bliver 
deres historie en Danmarks-
krønike”. Vi er også i pro-
grammet stillet i udsigt, at 
vi skal opleve ”forestillin-
gen fra vores plads om det 
hesteskoformede kaffebord, 
og spillet foregår omkring 
os, på og under bordet, og 
således bliver den enkelte 
forestilling ”skabt på ste-
det.”” Med til den sted-
bundne iscenesættelse hører 
også, at et par publikum-
mer, en på hver side, bliver 
udpeget som købmand og 
kassedame. Det har de ikke 

forsamlingshuset  
– et skuespil

Hildegard von Bingen
En musikalsk dramatiseret fortælling

Menighedsrådene fra Sønderby, 
Kærum, Dreslette og Helnæs 
Kirker arrangerer i samarbejde 
med Helnæs Kultur- og Musik-
forening denne aften i Kærum 
Kirke  d. 11. maj kl. 20.00.
I Skuespiller Agnethe Bjørn’s 
skikkelse vil Hildegard fortælle 
om sit klosterliv, sit forhold til 
munken Volmar og livet i klostret 
blandt de andre søstre. 
Agnethe Bjørn ledsages musi-
kalsk i stykket af Signe Arnfeldt 
Bastiansen på harpe. 

Rhinens Sibylle, som nonnen 
Hildegard også kaldes, levede i 
årene  1098 - 1179 - hun var både
digter, komponist, billedkunst-
ner, urtelæge samt politiker og 
bygmester.

Hele sit liv fik hun visioner fra en 
ildfyldt kraft, og derved blev hun  
Guds talerør på jorden. 
Visionerne skildres i kirken ved 
store fotostater.

I anledning af at dette er årets første koncert, 

vil Musikforeningen gerne byde på et glas 

vin efter forestillingen i våbenhuset.Entré 125,-

Unge 50,-
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noget imod. Det hele skal 
vare 1 time og 45 minutter. 

Hvad fik vi?

Alt hvad der var lovet. Gør 
vi oplevelsen op i tre dimen-
sioner, så har vi beskrevet 
den første, rammerne, rol-
lerne, os selv som en del af 
teatret, både medspillere og 
publikum, nogle mere end 
andre. Den anden dimension 
er selve spillet, det vi så på 
og som nogle var med i, en-
ten som købmand og kasse-
dame og som dansepartner 
til den højgravide Signe, an-
dre som meget nærværende 
sidemand/kvinde, når skue-
spillerene illuderede gæster 
til deres eget spil. De to ak-
tører tumlede rundt, snart 
over, snart under og snart på 
bordene, skrigende, syngen-
de, sammen med os gæster, 
akkompagneret af el - org-
let, snart dansende, liggende, 
kravlende ud af vinduet og 
ind af døre. Gardiner trukket 

fra og til, pludselig er kvin-
den væk og ved gardinernes 
åbning ses hun med ansigtet 
presset ind på ruden udefra. I 
en anden anmeldelse er tem-
poet og udfoldelserne kaldt 
et følelses- og stemnings-
bombardement, både de fysi-
ske og stemmemæssige, an-
sigtsplastiske, kropslige bl.a. 
med den højgravide med en 
kjole, der næsten intet skju-
ler. De må tåle at blive kastet 
omkuld på gulvet. Det var 
skuespillerpræstationer, der 
sjældent er set. Kraftfuldt, 
præcist, disciplineret, sik-
kert, fysisk krævende og med 
omstillinger i historieforlø-
bene og uden pauser i de næ-
sten to timer, det varede. 

Hvad skal vi høre?

Den tredje dimension er ind-
holdet, teksten, det talte ord, 
dialogerne. Fortællingen om 
alt det som anstrengelserne 
angik. Vi ved godt, at det 
handler om de fire begiven-

heder, vi ved også godt, hvad 
det var, der var overskrifter-
ne i historierne og vi kender 
rollerne, figurerne, skæbner-
ne der ”vikles sammen med 
hinanden og med forsam-
lingshuset og dermed bliver 
deres historie en Danmarks-
krønike”. Men her knækker 
filmen vist for mange. Tem-
poet, tonelejet, de stadige 
skift i årstal, begivenhed, 
placering på, over, under og 
ved siden af bordet – hele 
denne tredje dimension, alt 
hvad dramatikeren Julie Maj 
Jacobsen havde skrevet som 
tekst, selve fortællingens 
ord. Det, der skulle forene 
alle tre dimensioner til en 
helhed gik delvist tabt i en 
forvirring af alle disse sam-
menblandede elementer. På 
vej ud spurgte vi hinanden, 
hvad vi hver især havde fået 
ud af den side af spillet. Da-
gen efter ringede man sam-
men for at spørge hinanden 
om, hvad man havde fået ud 

af det. Ingen kunne tilsyne-
ladende se eller forstå, at de 
havde overværet skabelsen 
af en Danmarkskrønike. Det 
er muligt publikum, herun-
der Deres ydmyge anmelder, 
ikke har hørt godt nok efter 
eller ikke har evner til at be-
gribe det, men når man skal 
genkalde sig ordene, drama-
ets benzin, savnes i den grad 
de tekstbilleder, som hørte 
til stumfilmene i gamle dage 
– eller noget lignende – når 
der skiftedes scene. For me-
get gik tabt og hvor var det 
synd. Nysgerrigheden efter 
at forstå stykket og følge 
dialogerne er efterfølgende 
enorm stor. Telefonsamta-
len med Baggårdsteatret i 
Svendborg ved indledningen 
til denne anmeldelse, slutte-
de med enighed om, at man 
godt kunne blive forvirret af 
alt det, der skete og alt det, 
der blev sagt, råbt og skreget. 
Der var dog trøst at hente – 
”du er ikke alene”. 

en smag af sommer på summerbird

tlæs mere på side 6

Den endog meget højgravide Signe A. Mannov og Martin Geertz blandt 
publikum. Foto: Dan R-J

Slut – finale. Gulvet er fyldt med fjer. Foto: Dan R-J

mandler dyppet i hvid choko-
lade og rullet i enten kirsebær, 
citron eller lakrids. Choko-
lade, der smelter i munden og 
flødeboller, der eksploderer af 
velsmag!

virksomHedsbesØg
af Anders Lyng 

I torsdags var Torsdagsklub-
ben inviteret til virksomheds-

besøg på Summerbird i As-
sens. Der var 26 helnesere, der 
forventningsfulde blev budt 
velkommen af ejer og direktør 
Michael Grønlykke og cho-
kolatier Morten Larsen, der i 
1995 blev medejer.
Hele flokken kom indenfor 
og fik taget plastikovertræk 
på krop og sko og fik hue på 
hovedet. Derefter skulle der 
vaskes hænder inden vi kunne 

komme ind i produktionslo-
kalet. Der blev givet en intro-
duktion til virksomhedens ud-
vikling fra den spæde start på 
Hårby Mejeri til den smukke 
fabrik, der er højt placeret i det 
sydlige industriområde i As-
sens.
Det er Michaels bror, der bor 
i Kenya, der som arkitekt 
har udarbejdet tegninger til 
komplekset. Det var ønsket at 

bygningen skulle fremtræde 
a la de kvadratiske æsker 
som Summerbirds produkter 
er pakket i. Desuden skulle 
bygningen minde om det me-
jeri, der var udgangspunktet 
i Hårby. – Resultatet er ble-
vet en meget smuk bygning, 
smukt indpasset i landskabet 
og med en fantastisk udsigt fra 
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Efter gudstjenesten kl. 09.30 er der en kop kaffe,  
mens orkestret gør klar.

Programmet er bredt sammensat med musik af Schubert, 
Scostacovitz,  J. Strauss og Händel, samt musikstykker af 

Kai Normann Andersen, Fabricius-Bjerre og Aage Stentoft.
De er rigtig glade for deres samarbejde med mezzosopran
Jette Gundestrup. Hun synger til koncerten bl. a. 3 sange

fra musicalen ”My fair Lady”.

Orkestret har hjemsted i Horne på Sydfyn, hvor der er blevet
spillet symfonisk musik i mere end 140 år. Det er dermed et af 

landets ældste amatørsymfoniorkestre.

Koncert med Horne  
Amatørsymfoniorkester 
Søndag 26. maj kl. 11.00 i Helnæs Kirke

Fri entré

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

virksomheden ud over Thorø 
og Lillebælt.
Vi fik en meget interessant 
indføring i den filosofi, der 
præger virksomhedens pro-
dukter. Rene råvarer og dertil 
den ypperste kvalitet, der fin-
des på markedet. I fremtiden 
vil Summerbird kun produ-
cere med økologiske råvarer, 
der følges fra produktion til 
færdig indpakket i emballage. 
En god ting at få at vide er, at 
marcipan fra Summerbird, der 
er lavet af mandler fra Spa-
nien, faktisk virker slankende 
når de spises. Der hørtes svag 
mumlen om at købe 5 kg for 
at opnå denne ønskede effekt.
Der foregår hele tiden spæn-
dende produktudvikling med 
nye smagsvarianter, embal-
lage, produktionsgange osv. 
Det var spændende at høre 
om, at der produceres direkte 
til den specielle årstids pro-
dukter. Chokolade til påske 
bliver produceret i forbindelse 
med påsken og julekonfek-

ten i dagene op til jul. Denne 
filosofi er modsat den øvrige 
chokoladeindustri, hvor man 
typisk begynder at producere 
til julesalget allerede når det er 
påsketid.
Når man har denne filosofi 
er det ikke nødvendigt at til-
sætte konserveringsmidler i 
produkterne, hvilket er endnu 
en kvalitet – og som Michael 
Grønlykke siger: ”…så skal 
chokolade ikke gemmes, 
men nydes mens det er nyt og 
friskt.”.

Michael bød på kaffe og 
smagsprøver i kantinen, der 
er placeret så der er frit kig ud 
over Lillebælt. Som afslutning 
fik alle en pose med fløde-
boller med hjem til aftenkaf-
fen. Der er sikkert nogle af 
deltagerne, der lige ventede 
til dagen efter med at tage 
hul på denne gave, da vi alle 
havde fået rigeligt af de deli-
kate produkter under besøget. 
Summerbird sendte 26 gode 
ambassadører ud i det smukke 
solskin, da besøget var slut.

Stor interesse foran smagsprøverne. Foto: ah

kort nyt
Hildegard von bingen 
(1098-1179)
Første arrangement i Helnæs 
Kultur- og Musikforening 
foregår i Kærum Kirke den 11. 
maj kl. 20. I år er det en fortæl-
ling i dramatiseret form med 
skuespilleren Agnethe Bjørn i 
rollen som benediktinernonne 
fra 1100 – tallet, Hildegard 
von Bingen. Forestillingen er 
et samarbejde med menig-
hedsrådene fra Dreslette, Hel-
næs, Sønderby og Kærum.
Nonnen fortæller om sit klo-
sterliv, sit forhold til munken 
og skriveren Volmar, og om 
livet i klostret blandt de an-
dre søstre. Rhinens Sibylle, 
som Hildegard også kaldtes, 
var nonne, digter, komponist, 
billedkunstner, urtelæge samt 
politiker og bygmester. Hele 
sit liv fik hun visioner fra en 
ildfyldt kraft, og derved blev 
hun Guds talerør på jorden. 
Læs mere på www.helnæs-
kultur.dk  mth
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dalype kultur
stedet for norsk/nordisk kunst på fyn

sæsonåbning på norsk og dansk
maleri   grafik   skulptur

stefan bannow  

jari dolberg 

arild Heimen

ragnvald Hovda

emmy lund  

grete marstein 

wendelmoed van der veen 

frans widerberg  

niCo widerberg 

  
27. april – 2. juni 2013

lør-søn samt helligdage kl. 12-16  
grupper efter aftale

DALYPE KULTUR · HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD
STÆVNEVEJ 7 ·  HELNÆS · 5631 EBBERUP · TLF. +45 2329 7595

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

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

www.nanaagger.dk

Gl. Brydegaard 
byder velkommen 
“Mad fra bunden  

– til glæde for munden”

Åbent alle dage kl. 12-21

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

festen den 12. april trak – som 
de tidligere år – igen fulde 
huse med 129 gæster. der var 
ingen venteliste i år. ingen 
skuffede. alle, der ønskede 
det, kom med til den sidste 
tarteletfest, arrangeret af 
Helnæs tarteletselskab.

tarteletfest
af Marianne Therp 

Da alle forventningsfulde og 
festklædte gæster havde fun-
det sig en plads ved de smukt 
dækkede borde, indtog Poul 
Dreisler talerstolen for første 
gang denne aften. En stor vel-
komst lød til alle fremmødte 
- gæster, hjælpere, musiker og 
ikke mindst til køkkenper-
sonalet. Sidstnævnte fik for-
ståeligt nok nogle ekstra ord 
med på vejen, da selve festens 
navn fordrer, at køkkenperso-
nalet er i topform. Formand 
for Helnæs Tarteletselskab 
kunne forsikre alle gæster 

om, at Annelise, Kristian og 
2 gange Erna stod helt klar i 
køkkenet og nok skulle få de 
5 tarteletter, menuen består 
af, på fadene.

velkommen til fest

Ved sidste års fest måtte man 
undvære Søren Navntoft som 
akkompagnatør til aftenens 
sange. Søren var heldigvis 
nu igen på sin plads, da ’Vel-
komstsangen’ skulle synges: 
’…nu glemmer vi al dagligli-
vets sure vrøvl og kiv, og ser 
til en forandring lidt lyst på 
dette liv.’ Og det er jo præcis 
det, fester er til for - at være et 
velfortjent pusterum i hverda-
gen. Må jeg her på gæsternes 
vegne takke Poul og Ulla for 
de år, hvor de - med afholdel-
sen af denne fest - har givet os 
denne mulighed. 

5 + 5 + overraskelser

Ligesom traditionen er 5 tar-
teletter på menuen, står der 

også 5 sange i programheftet, 
der venter på at blive sunget. 
Den første tartelet var med 
’Fjordrejer og grønne ærter i 
kold syrlig creme’ – en læk-
kerbisken med smag af forår. 
Herefter fulgte ’Tarteletsan-
gen’ på melodien: ’Fo’ ajle di 
små blomster dæ’ dov æ’ te’ i 
år’, som altid tager kegler, og 
aftenens første overraskelse. 
Det var en lodtrækning på 
indgangsbilletten, som gav 5 
glade gæster hver en udgave 
af ’Tarteletter – 85 forførende 
opskrifter’ med hjem. Bogens 
udgivelse var anledningen til 
tarteletfestens start og den le-
verer opskriften til 4 af tarte-
letterne.
Efter ’forretstarteletten’ kom-
mer – som traditionen siger 
– 2. servering bestående af 
hovedretten, som altid består 
af 2 forskellige tarteletter. 
Som altid er det æresmedlem-
met og køkkenchefens egen 
kreation: ’Tartelet med høns 

i asparges á la Annelise’ og 
fra bogen ’Tartelet med skin-
ke og champignon i sauce 
Morney’. Kræs for ganerne.  
’Livstræet’ - den 3. sang - blev 
sunget med den alvor og ef-
tertænksomhed, som teksten 
fortjener. Hør bare her: ’Lad 
os lege i livstræets krone, lad 
os føle, at livet er stort, lad 
os skue de blå horisonter og 
himmelhvælvingens port.’ 

Helnæs tartelet selskab

Selskabet blev stiftet af Poul 
Dreisler - i sin egenskab af 
chefredaktør for Helnæspo-
sten - den 28. februar 2008 og 
ved denne sidste tarteletfest 
vil han nu nedlægge det. 
Anledningen er, at Poul og 
Ulla ønsker, at deres tredje al-
der skal være uden bindinger 
og pligter, hvorfor de også ser 
sig nødsaget til at lukke ned 
for HelnæsPosten. Formanden 

tarteletfesten – den allersidste?

tlæs mere på side 8
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129 gæster morer sig. Bjarne Nielsen Brovst fortæller. Foto: Dan R-J

for selskabet siger i sin tale: 
’Ingen har meldt sig til at på-
tage sig arbejdet som redaktør 
og administrator. Det har dog 
tidligere vist sig, at hvor noget 
lukkes ned, gror andet frem. 
Vi klarer det, blot vi husker på 
vort motto, som lyder: Nogle 
ta’r det tungt – vi andre ta’r 
det let’er.’ 

medlemmerne

Stort bifald og flere latterud-
brud blandt gæsterne, som 
også alle er medlemmer af 
tarteletselskabet. Og uden 
medlemmer var der ikke no-
get selskab. Alle, som én gang 
har deltaget i tarteletfesten, 
er automatisk medlemmer. 
Formanden har tildelt hver år-
gang af medlemmer en beteg-
nelse. Nu hvor den 6. fest skal 
holdes, fornemmer vi, at det 
bliver krævende for formand 
Poul Dreisler, at finde på en 
ny betegnelse. 
I talen for medlemmerne 
kommer Poul med betegnel-
serne: ’De, der er med for før-
ste gang, kalder vi ’novicer’, 
dem er der nogle af i aften. 
De, der er her for 2. gang er 
’de lærevillige’, 3. års delta-
gere kalder vi ’stræberne’, for 
hvem kun fremtiden tæller, 4. 
års deltagere er ’seniorerne’ 
og 5. års er ’veteranerne’. 
’Hvad skal vi så kalde folk, 
der er med for 6. år i træk? Jeg 
kan ikke finde på noget bedre 
end ’de afhængige.’’
HP’s udsendte, må indrøm-
me at høre til netop denne 
gruppe.

2. overraskelse, 3. servering 
og 4. sang

2. overraskelse var endnu en 
lodtrækning, hvor præmien 
denne gang var bogen om de 
12 halvøer, hvor Helnæs - og 
tarteletter - indtager en ikke 

uvæsentlig plads, idet forfat-
terne bl.a. skriver, at ’Helnæs 
har gjort tarteletter til et lo-
kalt kunsthåndværk’. Stor ju-
bel hos vinderen.
Vi var i menuen nu kommet 
til 3.servering – osten: ’Tarte-
let à la Lorraine’. Den har væ-
ret på menuen før, da den bare 
smager vidunderligt. 4. sang 
var som alle øvrige sange 
genbrug eller tradition: ’Hil-
sen til forårssolen’. Måske var 
det indbildning, men det lød 
for HP’s udsendte som om, 
der blev sunget meget kraf-
tigt med på Benny Andersens 
forårssang. Alle har vel ventet 
med længsel på forårssolen, 
beskæringen, livets sol, som 
den sidste del af livet. Og vi 
ved, ’at engang skal solen gå 
sin runde uden os, men allige-
vel vil vi føle, vi lever, når for-
årssolens stråler rammer os.’

medierne er tilbage

Ved de første tre-fire tartelet-
fester var medierne talrigt re-
præsenteret. Så aftog nyheds-
interessen lidt, men denne 
gang er de tilbage. Det blev 
understreget af formanden, 
at det er medierne, der hen-
vender sig med ønsket om at 
’formidle denne herlige fyn-
ske festligheds forunderlige 
fascination for folket’. Fyns 
Stiftstidende, repræsenteret 
ved journalist Birgit Bakkær, 
har fået øje på denne fest, og 
hun synes, den passer fint ind 
i en artikelserie med titlen 

”Demokrati og Folkeligt En-
gagement” som hun arbejder 
på i relation til det kommende 
kommunalvalg. Selskabets 
formand synes, det passer 
fortræffeligt til vort selskab, 
selvom han nok vil vedgå, at 
Helnæs Tarteletselskab har 
mere folkeligt engagement 
end et udpræget demokrati.
Udover at udenøs medier inte-
resserer sig for, hvad der sker 
på Helnæs, så har vi her også 
vores egen formidler hvert 
år. Det er Dan, der stiller sin 
video op og har fotoapparatet 
parat. På den måde sørger han 
for, at man i eftertiden kan gå 
på lokalarkivet og gense disse 
festlige stunder. Tak for det 
Dan.

sidste overraskelse,  
desserttarteletten og  
underholdning

Der trækkes nu lod om en 
bog skrevet af aftenens taler 
og underholder Bjarne Niel-
sen Brovst: ”Kryddersnaps” 
og den 4. og sidste servering 
introduceres. Det er den lækre 
’Mørdejsskal med hindbær i 
flødeskum med vanilje’, som 
serveres til kaffen. Og så in-
troduceres aftenens gæst, 
Bjarne Nielsen Brovst, der 
vil tale over emnet: ’Humor 
fra hjertet.’ Programmet lo-
vede kluklatter, og det holdt 
stik. Bjarne følte sig heldig, 
idet hans mors og hans fars 
familie var så forskellige, at 
han gennem hele livet havde 
fået så varierede holdninger 
til livet, at det blev en stor be-
rigelse for ham. Hans opfor-
dring til os var, at se lidt mere 
positivt på livet, på hinanden 
og på de ting, der møder os 
gennem livet. Hans egen far 
havde gennem livet været 

ret negativ overfor kunst og 
kultur. Alligevel fik han en 
stor oplevelse, da hans søn, 
Bjarne, meget sent i livet tog 
ham med i Det kongelige Tea-
ter. ’Bare jeg dog havde taget 
med din mor, da hun levede,’ 
sagde han bagefter. 
Der blev grinet ekstremt me-
get under foredraget, og se-
nere tænkt en hel del bagefter. 
Livet er for kort til at stå fast 
på sure holdninger. Stort bi-
fald til Bjarne Nielsen Brovst. 
En tankevækkende under-
holdning. 

tak og 5. og sidste sang

Mange skal takkes og så gan-
ske afgjort de fire i køkkenet. 
Uden dem havde vi ingen tar-
teletter fået. Sidste år hørte vi, 
at summen af deres livserfa-
ring kunne tælles i 302 år. I 
år kan den så gøres op til 306. 
De blev hyldet for deres strå-
lende indsats. Alle de herlige, 
dygtige frivillige hjælpere i 
og udenfor komiteen, skal 
også fremhæves for deres al-
drig svigtende hjælpsomhed. 
Stor tak og langvarige klap-
salver; blomster og kurve blev 
uddelt. Flere klapsalver. Så 
tog Helle Blume ordet og på 
vegne af hele HP-redaktionen 
overrakte hun, et træ til Poul 
og Ulla for deres utrættelige 
arbejde for at få Helnæspo-
sten ud gennem de mange år, 
hvor de har haft ansvaret. 
Selskabet sluttede aftenen 
med at synge Povl Dissings 
og Benny Andersens ’Go’ nu 
nat og gå nu lige hjem, mens 
du stadig er ved dine fulde 
fem.’
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ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

Kim Vinduespudser
– det er da klart!

Vinduespolering til erhverv og private

Tlf. 6085 8784
kimvinduespudser@gmail.com

ordene er udtalt af Hans kri-
stian erbs (57 år), Helnæs by-
vej, der har etableret sig med 
reklamebureau på Helnæs.

innovation
Af Anders Lyng og Dan Ravn-jonsen 

Erkendelsen i overskriften er 
erhvervet gennem mange år 
i en branche præget af kamp 
om de gode kunder, store 
forventninger til unikke op-
gaveløsninger og konstant 
tidspres. 

eget bureau – i netværk

Hans Kristian har efter 27 år 
i reklamebranchen etableret 
eget bureau, der er navngivet 
som PLAN2. I første omgang 
i huset på Helnæs Byvej 50 – 
men på dagen for vor samtale 
har Hans Kristian netop haft 
1. dag på kontoret i Odense.  
”Det er afgørende at arbejde 
i netværk og kunne trække 
på de kompetencer man ikke 
selv råder over” siger Hans 
Kristian og fortsætter ”jeg 
har nu fælles kontor på Ne-
dergade i Odense, hvor vi 
kan trække på hinandens res-
sourcer, men samtidig bevare 
vor frihed til at råde for os 
selv”. 

snoet vej til selvstændighed

Vejen frem til at blive selv-
stændig har været kringlet 

og begyndte med et dansk-
studium på universitetet. 
Derefter et skifte til psyko-
logi. Sammenlagt et uddan-
nelsesforløb på 10 år frem 
til titlen cand.phil. i nordisk 
litteratur før han som 30-årig 
blev tekstforfatter på et re-
klamebureau i Odense. Her-
efter tager en lang karriere i 
skiftende bureauer og i for-
skellige byer sin begyndelse 
og forløber indtil videre i 27 
år inden beslutningen om at 
blive selvstændig. Det er vel 
typisk for mange i denne 
branche at foretage karriere-
skift i forhold til jagten efter 
udvikling, muligheder og de 
spændende opgaver.

omskiftelig branche

Samtidig er reklamebran-
chen en omskiftelig bran-
che, hvor bureauer kommer 
og går og som ansat skal 
man derfor hele tiden være 
klar til at foretage skift. 
”PLAN2 kunne etableres 
fordi en stor kunde, jeg har 
betjent gennem 10 år, øn-
skede at fortsætte med sam-
arbejdet” fortsætter Hans 
Kristian ”men desuden laver 
jeg en del arbejde for de bu-
reauer, jeg tidligere har væ-
ret tilknyttet”. 

netværksarbejdets fordele

På spørgsmålet om risikoen 

for at arbejde med opga-
verne døgnet rundt, når ar-
bejdspladsen er i hjemmet, 
svarer Hans Kristian, at ri-
sikoen er reel. ”Før startede 
jeg dagen med en gåtur ved 
vandet om morgenen. Deref-
ter hjem til arbejdet, der ofte 
kunne strække sig til langt 
ud på aftenen.  Dette møn-
ster er nu ændret efter at jeg 
har fået mit nye kontorfæl-
lesskab i Odense. Det har al-
tid været vigtigt at møde op 
på en tegnestue og møde det 
kollegiale fællesskab, der 
kunne modsvare min kon-
stante frygt for ikke mere at 
være dygtig eller ”smart” i 
mine løsninger.
Man skal være omhyggelig 
med at vælge hvem man skal 
arbejde sammen med. For 
øjeblikket sparrer jeg bl.a. 
sammen med en ung kolle-
ga, der ikke lægger fingrene 

imellem, når kvaliteten skal 
måles”.

bureauarbejde er seriøst

Måske har læseren haft mu-
lighed for at se den ame-
rikanske TV-serie: MAD 
MEN. På samme måde var 
det også tidligere i den dan-
ske reklameverden. Drikkeri, 
store frokostborde, fest og 
farver hørte til dagens uor-
den. Sådan er det heldigvis 
ikke mere og slipset har Hans 
Kristian også lagt på hylden 
for mange år siden. Skal man 
overleve som bureau i nuti-
den, kræver det seriøst ar-
bejde og kompromisløshed i 
forhold til opgaveløsninger, 
siger han.

reklame er også at oplyse

Reklamens opgave er ikke 

’kompromisløshed  
– nøgleordet for at kunne 
blive i branchen!’

Hans Kristian Erbst fortæller om sit netværk i reklamebranchen. 
Foto: Dan R-J
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Åbent hver dag kl. 8-21
bageren kl. 7-21

Marlene og jan

EUROSPAR Ebberup

“ Faste lave priser, kvalitet og 

et godt udvalg af nem mad. 

vi gør alt, hvad vi kan for at blive 

en naturlig del af kundernes 

hverdag “ 

udelukkende at vække be-
hov hos forbrugeren. Dertil 
har hele markedet udviklet 
en fuldstændig overekspo-
nering. Derimod er opgaven, 
udover at skabe opmærk-
somhed, også at udvikle 
oplysning. I dag er det en 
kompliceret proces at frem-
me salg og markedsudvik-
ling.  PLAN2 er et fuldt re-
klamebureau, der arbejder 
med tilrettelægning af hele 
kampagner, idéoplæg, tekst 
og praktisk gennemførelse. 
Dette sker bl.a. via mit stær-
ke netværk i branchen skabt 
gennem årene.
Konkret har jeg her på Hel-
næs arbejdet med at finde 
navnet Wallume til Stig 
Nør ś nye reolsystem samt 
det tilhørende prospekt.

Helnæs – og mødet med 
sankt peter

I forbindelse med arbejde i 
Odense, kiggede Birgitte og 
Hans Kristian på hus her på 

Helnæs. De faldt for huset på 
Helnæs Byvej 50 – det var 
faktisk det eneste hus de så 
på. – Her er der en garage 
med plads til de Land Rover-
biler, der er hans store liden-
skab i den sparsomme fritid. 
Når man googler Hans Kri-
stian Erbs, dukker der mange 
interessante ting frem. Bl.a 
kronikken i Politiken ”Mine 
møder med Sankt Peter” om 
det sygdomsforløb der ramte 
ham i 2005 og som han også 
har overvundet. Hans jy-
ske lune humor svigter ham 
heller ikke i denne alvorlige 
stund, for som han skriver i 
artiklen: ”Jeg har glædet mig 
meget over historien om bar-
net, der sagde, at døden måtte 
være et rart sted, for ellers 
ville folk da komme tilbage!” 
Når man læser denne artikel 
forstår man endnu bedre be-
grebet – kompromisløshed – 
i Hans Kristians mund. Der 
er ikke plads til det næstbed-
ste efter sygdommen!

siden februar 2011 har Hp 
rummet et tema om lands-
byen. i alt 11 artikler er det 
blevet til, den sidste i februar 
2013 og nu denne tolvte i april 
2013, der fortsætter i maj og 
slutter i juni.

landsbyen Xii 
(FORTSAT FRA SIDSTE NUMMER)
Af Poul Dreisler 

Denne artikel er fortsættel-
sen af det resumé, der blev 
påbegyndt i sidste nummer, 
men på grund af pladsmangel 
måtte fortsættes i dette num-
mer af HP. 

Helnæs under konger og adel

Helnæs har også haft en 
betydning for konger og 
adel. Helnæsborg nævnes i 
1200-tallet som Valdemar den 
Stores og senere Valdemar 
Sejrs ejendom. Det var gan-
ske almindeligt dengang, at 
kongerne havde hele og halve 

øer til jagtformål. Her kunne 
man dog tro, at gården havde 
andre formål. Sammen med 
gården ejede kongen 1/6 af 
landet. En ejendommelighed, 
idet resten – de 5/6 – så må 
være ejet af andre, måske af 
Helnæsboere. Allerede i 1100 
tallet menes borgen Hagen-
skov at være blevet bygget og 
der kunne være en sammen-
hæng mellem de to ejendom-
me. Hagenskov/Frederiksgave 
har spillet en meget stor rolle 
i Helnæs historie. Der er altid 
meget skriftligt materiale til-
knyttet herregårde. Gradvist 
blev bønderne afhængige af 
godserne og herremændene. 
De blev beskyttet af dem, 
men tog også deres pris for 
det. Hvornår vides ikke, men 
de tidligere selvstændige, pri-
mitive agerbrugere har under-
lagt både deres ejendomme og 
dem selv adelen og har derved 
fundet en plads i samfundet 
gennem århundreder, hvor 

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

Hverdage: Weekend samt helligdage:

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

Bestil morgenbrødet dagen før, 
så sørger vi for,

at det er klar til dig, 
når du kommer!

Helnæs Camping  |  Strandbakken 21 
Helnæs, 5631 Ebberup   

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

Friluftsgudstjeneste 

For Sønderby, Kærum, Dreslette, Helnæs og Haarby sogne

For 7. gang indbydes til gudstjeneste i det fri
-en unik oplevelse for hele familien

 
I år er arrangøren Dreslette menighedsråd, som efter 

gudstjenesten serverer pølser, øl og vand.

Parkering i præstegården. De godt gående kan parkere 
ved kirken, hvorfra den gamle kirkesti kan følges til 

præstegårdshaven.

Vil du benytte kirkebil fra Helnæs, så ring til 
Marianne Therp 6477 1668 senest dagen før.

Friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag - 20. maj kl. 11.00

Præstegårdshaven i Dreslette

tlæs mere på side 12

den ene dag var som den an-
den, men med stadige krav til 
arbejde og betaling af skatter, 
tiende og fæste til konge, kir-
ke og herremand. Under så-
danne omstændigheder er det 
forståeligt, at det er vanskeligt 
at gennemføre forandringer. 

opdyrkning af agerjord

Det, der dog skete, var en sta-
dig opdyrkning af jorden. Vi 
ved ikke på hvilke tidspunk-
ter Helnæs har været beklædt 
med skov, men det antages, 
at der har været meget skov 
i 1669, idet Bogården opfør-
tes i en rydning. Både før og 
især efter denne tid blev der 
ryddet meget skov, idet der 
skulle bruges træ til både As-
sens bys palisadebefæstning 
i forbindelse med svenske-
krigene i 1600-tallet og de 
bedste egetræer blev fældet til 
brug for kongens krigsflåde. I 
1664, da der foretages detal-
jerede målinger af arealerne 
i forbindelse med oprettelsen 
af matrikelvæsenet, nævnes 
det, at der er skovområder til 

90 svins olden. Dvs. det an-
tal svin, der kunne leve af at 
blive ledt ud i skoven.  I 1688 
var ca. halvdelen af halvøen 
opdyrket. Den iver som bøn-
derne her lagde i at vinde land 
blev til en gevinst for ejeren, 
Niels Banner, idet han, der 
var den første ”private” ejer 
af Hagenskov og dermed Hel-
næs, kunne se, at han derved 
gik glip af fæsteafgifter. Des-
uden så han muligheden for 
at udvide byen og antallet af 
gårde med 2 helgårde (dvs. 8 
tdr. hartkorn og 2 halvgårde 
(dvs. 4 tdr) som yderligere 
skattebetalere.  Med anlægge-

ne af halvgårdene (Nørregård 
og Halvgård) begyndte man 
at bevæge sig ud mod Lind-
hoved, som givetvis, sammen 
med arealerne mellem Bo-
gården og byen, er de senest 
opdyrkede arealer. Det gode 
ved halvøens struktur og den 
lange byvej var, at gårdene 
kunne lægges således, at de lå 
ud til det opdyrkede markom-
råde. Om overdrevet, dvs. de 
fælles udyrkede græsnings-
arealer, så har været på de 
nævnte områder, vides ikke. 

tre markante driftsherrer

I oversigten over Helnæs ud-

vikling er nævnt 3 personer, 
som har resideret på Hagen-
skov / Frederiksgave. De 
har alle tre været markante 
driftsherrer. Erik Hardenberg 
(1572) som lensmand under 
Chr. d. 3 / Frederik d. 2, Niels 
Ottesen Banner (1667), der 
fik overdraget (måske som 
indfrielse af lån) Hagenskov 
til privat eje af Frederik d. 3 
og ændrede navnet til Frede-
riksgave. Den tredje nævnte, 
Niels Ryberg (1767), som un-
der den sindssyge Chr. d. 7, 
var en del af den ”moderne, 
oplysningstids” godsejer-, 
handelsfyrste- og adelsstyre 
(incl. Struensee), blev en me-
get positiv udvikler af bonde-
standen og ”offentlige tjene-
ster” såsom skole, sundhed 
etc.etc. på egnen, herunder 
Helnæs.  Alle tre har bety-
det meget for udviklingen af 
landbruget på Helnæs. Erik 
Hardenberg får indført hoveri 
på Agernæs, som han får lov 
til at lægge under hovedgår-

Gallowaykøer indtager moderne overdrev.
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den. Derved bliver afstanden 
til hoverimarken under græn-
sen på 1.5 mil, som ellers 
havde beskyttet bønderne på 
Helnæs i at deltage i hoveri-
et. Dette har dog ikke virket 
synderligt hårdt iflg. beskri-
velserne af en hoveridag. Det 
kunne givetvis veksle meget 
mellem skiftende ejere og de-
res ridefogeder. 

landsbyen og kirken?

Der har været stillet et 
spørgsmål til temaet om, 
hvordan det kan postuleres, at 
en landsby opstår i begyndel-
sen af middelalderen (omkr. 
1100), når der ingen kirke 
blev bygget, som i alle andre 
landsbyer. Især når man reg-
ner en landsby med op mod 
20 gårde som en stor landsby. 
Nu er det ikke alle landsbyer 
på Fyn, der får egen kirke, og 
det er muligt, at de der boede 
på Helnæs på dette tidspunkt 
ikke fandt de var mange 
nok til egen kirke, men godt 
kunne ”nøjes” med Dreslette, 
som deres sognekirke. Denne 
nøjsomhed varede til 1618, 
hvor Chr. IV tillod en kirke 
blev bygget, dog på den betin-
gelse, at bønderne på Helnæs 
selv betalte investeringen. De 
daglige omkostninger skulle 
udredes af den lokale tiende, 
som efter Reformationen var 
gået til Sønderby Kirkesogn, 
desuden tilførtes andre mid-
ler, der kunne lønne en ka-
pellan med bolig i Sønderby. 
Man fik nu vendt den besvær-
lige trafik, at der skulle søges 
kirkegang med en besværlig 
og farlig 13 km transport til 
Sønderby. Nu skulle embedet 
på Helnæs passes af præsten 
/ kapellanen i Sønderby. En 
ældre og svagelig præst kla-
gede i 1738 over den lange 
og ofte oversvømmede far-
lige vej. Helnæs blev nu et 
rigtigt kirkesogn med egen 
præst og egen kirke. Ejeren af 
Frederiksgave, en slesvigsk 
major Dewitz, rejste i 1740 
klokketårnet og forskønnede 
kirkens ydre på anden vis, og 
i 1785 gennemførte Dewitz’ 

svigersøn, Niels Ryberg, en 
gennemgribende renovering 
af kirkens indre. Således er 
den kirke, vi ser i dag, i alt 
væsentlighed formet af Fre-
deriksgaves (Hagenskovs) 
ejere i 1700 – tallet. 

fællesskabet

Den dag i dag taler man me-
get om fællesskabet i lands-
byerne. Begrebet er blevet 
vigtigere jo mindre der har 
været at være fælles om. Det 
fællesskab, der herskede i 
landsbyen før udskiftnin-
gerne var et helt nødvendigt 
arbejdsfællesskab, hvor in-
tet kunne lade sig gøre uden 
man var fælles om det.  Især 
bosættelse og bebyggelse var 
en fælles opgave. Det var 
det også senere, hvis en gård 
brændte, så var det en fælles 
opgave at begrænse skaderne 
med et brandværn og få den 
rejst på ny. Selve driften var 
lagt an på en nødvendig fælles 
indsats. De dyrkede marker, 
var opdelte i så små enheder, 
i vanger, dvs. lange strimler 
af jord, der skulle pløjes, sås 
og høstes i en fast og fælles 
vedtaget turnus, hvorfor det 
galt for den enkelte, at gøre 
sig færdig samtidig med de 
andre. Når høsten var kørt i 

lade ”opgav man ævred”, som 
betyder, at man fjernede de 
opsatte fleksible hegn, så kø-
erne og andre husdyr kunne 
afgnave marken. Den fælles 
bymark var et sted, hvor man 
drev heste, køer og får ud. 
Her var det bestemt på by-
stævnet hvor mange dyr en-
hver havde lov til at sætte på 
græs. Da Maden blev tørlagt 
blev området også et fælles 
driftområde, selvom det var 
efter udskiftningen, og sådan 
har det været lige til midt i 
1990’erne. Fællesskabet er 
blevet ledet af de største jord-
brugere blandt fæsterne. Hus-
mændene hørte til i en klasse 
under og folk uden jord havde 
ingen ret i fællesskabet. De, 
der intet ejede, levede på de 
andres nåde, men efter en er-
klæret forpligtelse for dem til 
at huse og hjælpe fattige, en-
ker og børn.

landsbyfællesskabets opbrud

Landsbyfællesskabet blev 
brudt op med udskiftningen 
i 1769, dvs. udflytningen af 
gårdene og tildelingen af 
jordlodder i samlede enheder, 
således som det kendes i dag. 
Det var en af de første store 
reformer den moderne gods-
ejer Ryberg gennemførte to 

år efter han havde overtaget 
Frederiksgave. Andre refor-
mer var overgang fra hjulplov 
til svingplov og i det hele ta-
get formedes en ny tid og et 
nyt samfund efter begyndel-
sen af 1800 – tallet. Der blev 
indført skole- og fattigfor-
sørgelsesreformer og fælles-
skabet i landsbyerne blev nok 
ved at være fremherskende, 
men af en anden karakter. 
Nu gik styrelsen i retning af 
udpegning af egnede bønder, 
der fik ansvaret for de nævnte 
aktiviteter med en stigende 
grad af professionalisering 
(f.eks. vejmænd, sygeplejer-
sker etc.) af det, man ellers 
tidligere havde været fælles 
om. Omkring 1842 etablere-
des landsbyforstanderskabet, 
der i 1860 érne blev til sogne-
råd og en ny tid var på plads. 

en ny tid – industrialiseringen 
– tager over

Det er også her dette tema om 
landsbyen stopper. Det er der 
sådan set ingen anledning til, 
idet der kunne have været for-
talt om at landsbyen udvikler 
sig endda i betydelig grad. 
Hele den teknologiske ud-
vikling buldrer frem, hånd-
værks- og handelsliv blom-
strer med afsættet i Rybergs 
og efter hans død 1804, hans 
søns ledelse, har Helnæsbøn-
derne haft de bedste vilkår 
til at udvikle deres landbrug, 
selvom de fortsat var fæstere. 
Mange af dem blev velhaven-
de og efter statsbankerotten, 
og Rybergfamiliens økono-
miske kollaps, blev godset 
overtaget af staten som pant 
for store lån under de forud-
gående kriser. Dette har tilsy-
neladende ikke været nogen 
dårlig tid, idet de godsforval-
tere eller ledere, der blev sat 
ind, ofte var meget dygtige og 
kom med ideer om nye drifts-
former og afgrøder. Især hol-
stenske forvaltere var gode til 
at motivere de, pr. tradition 
meget konservative bønder, 
til at prøve nyt. 

(Artiklen afsluttes i næste 
nummer)

Helnæs kirke, opført i 1618. Foto: Tina V.
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www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

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

4.395,-
       

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

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

Se vejledninger og pletguide på www.maxi3.dk

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

3.495,-

EDC Christian Darum er en moderne ejendomsmæglervirk som

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

samt et veluddannet team med stor salgs erfaring indenfor villaer, 

rækkehuse, landbrug, andelsboliger og fritidshuse.

Hos os får du døgnudstilling i lokalområdet samt fleksibel mar

kedsføring efter nærmere aftale.

Vores veluddannede personale, vores indgående kendskab til efter

spørgslen og indsigten i markedet er væsentlige faktorer for vores 

succesfulde resultater med salg af din bolig.

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

Christian Darum Trine Redhead Lone Clemmesen Regina Lemmicke

Mød os i 
forretningen

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

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

Kom godt videre

Læn dig tilbage og se 

præsentationen

Se boligfilm af en lang række boliger 

til salg på edc.dk

Vil du se mere, så kom ind og 

aftal en fremvisning

feltarbejde og forsøg med 
hugning – Hvidbjørns rejser X
med forord af museumsin-
spektør mogens bo Henrik-
sen, odense bys museer’

ny bog af jørgen svenstrup 
og ib ivar dahl udkommer - 
onsdag den 22. maj.
(indbydelse til bogfernisering 
den 22. maj, se side 14).

pressemeddelelse:

I bogen beskriver de to for-
fattere deres iagttagelser af 
et stort antal skåltegn og bæ-
germærker, som er en type 
helleristninger, der knytter 
sig til bronzealderens billed-
verden.  Deres beskrivelser 
af fænomenerne, som ses på 
enkeltstående sten såvel som 
på oldtidsgrave, er vist med 
gode illustrationer og steds-
angivelser, så bogen kan bru-
ges som guide til besøg på 
stederne.
Mest bemærkelsesværdig er 
beskrivelsen af et fire kilome-
ter langt stenanlæg på øerne 
Vigø og Illumø i Helnæs 
Bugt. På stenene i anlægget 
har forfatterne opdaget en 
type tegn, som ikke tidligere 
har været erkendt. De har 
navngivet disse tegn: Bæger-
mærker. Ud fra en omhyg-
gelig opmåling af tegnene i 
sten, er det lykkedes Dahl og 
Svenstrup at definere skåltegn 
og bægermærker i forhold til 
hinanden. Som noget nyt, har 
de to påvist, at bægermærker 
findes på storsten i de fyn-
ske landskaber i Assens og 
Fåborg Midtfyn kommuner. 
Dette var ikke tidligere er-
kendt af museernes fagfolk.

Med det indsamlede talmate-
riale har forfatterne desuden 
udført en række forsøg med 
at hugge skåltegn og bæger-
mærker i granit med forskel-
lige typer af værktøj, som 
var til rådighed i oldtiden. 
Sådanne systematiske hug-
geforsøg er ikke udført tidli-
gere og må betegnes som et 
arkæologisk pionerarbejde. 
Som resultat af det minutiøse 
huggearbejde er det lykkedes 
Dahl og Svenstrup at komme 
nærmere til en datering af 
bægermærkerne.
Som ekstra materiale er bo-
gen forsynet med indlagt CD 
med nøjagtige oplysninger 
om de mange lokaliteter med 
skåltegn og bægermærker, li-
gesom forfatternes matema-
tiske data fra opmålings- og 
huggearbejdet stilles til rå-
dighed for videre forskning 
i emnet.

Bogen foreligger med fast 
bind og er rigt illustreret med 
farvefotos, kort og grafisk 
materiale. 206 sider. Pris: 
325 kr.

faktaboks:

Yderligere oplysning om for-
fatterne kan hentes på
www.joergensvenstrup.dk  
www.ibivardahl.dk 
www.fynfund.dk

bogen kan købes på:

Forlaget Ravnerock
Egensevej 42, 5450 Otterup
Tlf.. 64 82 49 39/41 42 49 39
www.ravnerockforlaget.dk 
post @ravnerockforlaget.dk

skåltegn og bægermærker 
på sydvestfyn 
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Gudstjenester i Helnæs 
Kirke 
5. maj ingen
9. maj 9.00
Kr. Himmelfartsdag
12. maj  ingen
19. maj 11.00
Pinsedag
20. maj 11.00
Anden pinsedag. 
Friluftsgudstjeneste
Præstegårdshaven i Dreslette
26. maj 9.30

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

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs
Udflugt til Gundestrup me-
jeri/bryggeri. Fredag den 
24. maj kl. 17 fra Helnæs og 
22.30 fra Gundestrup.
Der vil blive givet besked via 
sms, mails og mund til øre, 
når alt er planlagt.
Referat og næste smagning: 
Se www.helnæsboer.dk
Jørgen og Dan

Skønne koncerter
Helnæs Gl. Præstegaard
Hildegard von Bingen 
Rhinens Sibylle
Lørdag d. 11. maj kl. 20.00 
OBS! Kærum Kirke
TangoRojoNegro
Lørdag d. 8. juni kl. 20.00
Sangaften m. spisning
Lørdag d. 6. juli kl. 17.30
Teater & Virkelighed
Lørdag d. 20. juli kl. 20.00
Green Sound Jazz – og dans 
i præstegårdshaven
Lørdag den 10. august kl. 
20.00
Aquila Trio
Lørdag den 24. august kl. 
20.00
Den Fynske Opera
Lørdag den 7. september kl. 
20.00
Basco
Lørdag den 21. september kl. 
20.00
Bestil plads på 6173 4540
www.helnæskultur.dk

Fællesspisning
Den 3. maj kl. 18.00 er der 
fællesspisning i Borgerhuset. 
Husk service, bestik, drik-
kevarer og godt humør. Til-
melding Pernille Naundrup 
på tlf. 62 63 29 93 senest den 
25. april.
Vi glæder os til at se jer.
De bedste hilsner 
Arrangørerne

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

Helnæs Forsamlingshus
Kalender 2013
13. juli Fugleskydning
14. sept.  Forsamlingshuset
 holder fest
12. nov. Generalforsamling
14. dec. Juletræ

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

Petanqueklubben 
Første spilledag er tirsdag 
den 7. maj kl. 19.00.
Den første grillaften bliver 
den første tirsdag aften i juni 
efter spillet.
Bestyrelsen

Udflugt Hjelholts 
Uldspinneri
»Vi er en gruppe som skal på 
udflugt til Hjelholts Uldspin-
deri til rundvisning og opvis-
ning af fårehunde i arbejde 
den 24. maj. Vi har nogle få 
ledige pladser, er du interes-
seret ring til Moira 65 97 22 
95/30 81 16 71. Vi kører i pri-
vatbiler.«
Mange hilsener Moira

foreninger

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer  
Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og  
Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Mogens Rasmussen
Tlf. 2726 1362

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

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

Sognepræst
Anders Lundbeck  
Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

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

det sker maj 2013 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

Jil Indramning
v/Jan Lind

Butik
Åbningstider:

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

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale

Stenløsegyden 10, 
Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44

sønderby 
smede- og vvs

v/karsten andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25
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kØb og salg

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

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

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

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

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

Ledig boks i Helnæs 
Frysehus
Vi har en ledig boks til leje. 
Både strømforbrug og afrim-
ning 2 gange årligt er inklu-
deret i lejen af boksen. 
Marianne og Jørgen Therp. 
6477 1668 eller 2720 1668

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

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

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

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

personlige

Rubrikken PERSONLIGE 
er for alle, der ønsker at 
meddele en personlig begi-
venhed. Fødselsdag, bryl-
lup, jubilæum, taksigelser, 
nekrologer etc. Vi bringer 
kun, hvad der er aftalt med 
vedkommende. Vi kommer 
og tager et billede. Ring 24 
82 25 30.

Konfirmation
Eneste konfirmand, søndag 
den 28, var Line Mygind 
Hansen, Søgård.

På billedet ses pastor Anders 
L. Rasmussen og Line. 
HelnæsPosten ønsker hjerte-
lig tillykke. 

Taksigelse
Hjertelig tak for udvist op-
mærksomhed ved min 75 års 
fødselsdag den 15. april. 
Helle Blume Andresen

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

Flemming Hansen
Malermester

vi et et dygtigt 
malerteam, der kan løse 

alle maleropgaver 
– store som små – 

ude og inde

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

Hasselvænget 17 · Helnæs

Medlem af Danske Malermestre

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

Brochure, visitkort, logo eller en ny
hjemmeside. Få et uforpligtende tilbud. 

 www.helnaeshus.dk · Tlf. 63 61 00 61

ELARBEJDE MED GARANTI

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

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
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Vågne naturvandrere har 
nok set nogle redekasser, 
hvis de har gået tur i Klinte-
skoven, og der har nok også 
været gættet på hvilke fugle 
der mon skulle bo der, ugler, 
duer, ja måske endda høg af 
en eller anden slags.
Vi har nu undersøgt hvad det 
drejer sig om, og det er fak-
tisk et eksperiment, kan man 

vist godt sige, for man håber 
på at kunne få andefuglen 
Stor Skallesluger til at yngle. 
Skalleslugeren er en vin-
tergæst, men nu har Assens 
Kommune sat 4 redekasser 
op, da man på langt sigt hå-
ber på at få Stor Skallesluger 
til at yngle her. Kasserne har 
en forventet levetid på 15-20 
år, og det er vigtigt at kas-

serne falder naturligt til, og 
hænger solidt. Træet de hæn-
ger i må ikke skjules af bu-
ske eller falde i vandet pga. 
havets erodering af kysten, 
og de hænges, så vidt muligt, 
5-7 m`s højde ved lavvandede 
kyster og med indflyvnings-
hullet vendt mod vandet.
Det er et samarbejde med 
DOF (Dansk ornitologisk 
Forening) der forestår over-
vågningen af kasserne, da det 
også skal være på et niveau, 
hvor de føler de har tid og 
lyst til arbejdet, der er frivil-
ligt. Kasserne er sat lidt sent 
op på sæsonen, men man hå-
ber den lange holdbarhed på 
kasserne, vil føre til yngle-
succes for Stor Skallesluger.
Artsbeskrivelse: Den store 
skallesluger er en almindelig 
vintergæst i Danmark, men 
en sjælden ynglefugl. Den er 
lidt større end en gråand, og 
hannen i pragtdragt kendes 
let på det metal-grønne ho-
ved, det lange røde næb med 
den tydelige krog og den 

hvide fjerdragt, som af og til 
har svagt laksefarvet skær. 
Hunnen er mere diskret med 
grå overside og mørkebrunt 
hoved. Især hunnen kan for-
veksles med toppet skalleslu-
ger, men kendes fra denne på 
bl.a. tydelig hvid strube og 
mere kontrast mellem hoved 
og hals.

Moniteringskalender:
20/4 – 5/6: Rugeperiode, der 
skal vises særligt hensyn ved 
redekasser.
20/5 – 20/6: Registrering af 
hunner med ynglesucces.
1/7 – 1/8: Optælling af flyve-
færdige unger.
 Peter Carstensen

redekasser på Helnæs

Fars Dag
Grundlovsdag 5.6 
Kl. 18.00
Forret – grill – dessert – og en lille  
overraskelse til Far

Rabarberaften
Fredag 3.5 
Kl. 18.30
Forårsinspireret 
3-4 retters menu

265,-

340,- 95,-

50 års jubilæumsfest søndag 9.6
Vi fejrer dagen som konferencecenter med aktiviteter, overraskelser og underholdning for børn og 
voksne. Kl. 12-13 – Frokosttallerken inkl. 1 øl eller vand 150 kr. pr. pers. Kl. 13-15 – Grillpølse og 1 øl eller 
vand i parken 50 kr. pr. pers. Kl. 13-16 – Åbent hus, rundvisning, festopdækning, bryllupskage, m.m. 
Kl. 15-16.30 – Kaffe og kagebord 75 kr. pr. pers. Læs mere om daGen på vores hjemmeside

Kaffe- & kagebord
Kr. Himmelfartsdag 9.5 og søndag 2.6
Kl. 14.30-16.00
Spis alt hvad du kan af de 
hjemmelavede kager

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

225,-

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

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

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

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

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

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

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

Bordbestilling T/63 73 73 73
For nærmere information –

SINATUR.DK/GLAVERNAES

Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

275,- 385,-

450,-

699,-

95,-

169,-

225,-

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

Sinatur Hotel Gl. Avernæs · Helnæsvej 9 · 5631 Ebberup

Gl. Avernæs i maj og juni

Reddekasse til Stor Skallesluger. Foto: pc

Stor Skallesluger


