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Fire dage med nødforsy-
ning efter skader opstået 
på hovedkablet til halvøens 
energiforsyning…

ELaFbrydELsE
af Anders Lyng 

Den 18. maj oplevede vi på 
Helnæs, at blive isoleret fra 

omverdenen. I forbindelse 
med nedpløjningen af spilde-
vandsledningen fra Helnæs 
til Agernæs, kom maskiner-
ne for tæt på det store elkabel 
til elforsyning. EnergiFyn 
havde på forhånd markeret 
elkablets placering i vandet 
langs dæmningen. Allige-
vel skete det, der ikke måtte 

ske – elkablet blev beskadi-
get! Kortslutningen ramte 
ikke blot Helnæs. Helt over 
til Saltofte blev der stille på 
eltavlerne.
Mange kan måske huske den 
seneste store elafbrydelse i 
1999 forårsaget af stormens 
hærgen? – Men i de forløbne 
10 år er der indkøbt rigtig 

megen ny isenkram, der kræ-
ver stabil elforsyning for at 
fungere: computere, brand-
alarmer, tyverisikringer, 
overvågning, staldventilation, 
foderanlæg, malkerobotter, 
storkøkken, grundvands-

Årsagen til elafbrydelsen
foto: Solvejg Refslund

Helnæs mistede forbindelsen
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Elafbrydelse – Helnæs mistede forbindelsen!
Fire dage med nødforsyning efter skader opstået på hovedkablet 
til halvøens energiforsyning…
Forsiden og side 5

Pastorens klumme – Konfirmation på Helnæs april 2010
Talen til konfirmanderne bringer vi her som månedens ”klumme”. 
vi fik den ikke med i sidste nummer. 
Side 3 og 4

Helnæsbugten VI – Møllersønnen og bugten
Temaet om bugten, handler denne gang om de indtryk af bugten, 
den førstefødte søn, Christian, fra Helnæs Mølle, giver videre som 
77 årig i sine erindringer.
Side 6 og 7

Naturprojektet – status for LIFE Helnæs-projektet pr. maj 2010
I slutningen af 2009 godkendte EU Kommissionen Danmarks an-
søgning om medfinansiering af et naturprojekt i Bobakkerne og 
Helnæs Made – LIFE Helnæs. 
Side 8

Paparazzi fangede smukke former!
En smuk forårsdag fik HP igen et mediemæssigt scoop.
Side 9

Helikopterstøj?
Side 9

Fødselsdag – smeden på Helnæs fylder 80
jørgen Larsen ser tilbage på et langt liv, præget af arbejde uden 
meget fritid.
Side 10 

Koncertanmeldelse – ”Vi fører løver i vort skjold…”
Musikkonsulent Karen valeur anmelder sæsonens første koncert 
i Helnæs Kultur- og Musikforening. En kirkekoncert med Erik Grip 
og Henrik Gunde.
Side 11 

Højskolen – skiftedag på Højskolen 
Skolekredsens årsmøde på Højskolen på Helnæs bød på en over-
raskelse for de menige medlemmer, idet formanden Holger Moritz 
Hansen valgte at forlade posten. 
Side 12

Rettelse: 
I sidste nummer havde vi givet forfatteren til artiklen ”Min tid som cam-
pingaktivist” efternavnet Jørgensen. Dette forsøg på anonymisering faldt 
dårligt ud, da alle ved, at han hedder Hansen. Beklager fejlen. (red.)

Fyn under forvandling – er det også os?
”Vi vil bo, hvor der er vækst” siges det i Fyns Stiftstidendes 
kampagne, der er sat i gang under overskriften ”Fyn under 
forvandling”. Ser man derefter på det aftegnede kort, så hø-
rer Helnæs til blandt de steder, hvor befolkningsafvandringen 
har været mellem 5 og 10% i perioden 2004 til 2009. Spørgs-
målet om hvilken forvandling Fyn vil undergå er spændende, 
men meget vanskelig at forudse. Og man kan spørge, om der 
overhovedet er noget, der kan gøres for at ændre udviklingen? 
Disse spørgsmål er dem, som kommunalpolitikerne i alle 
kommuner på Fyn pt. tumler med, idet de i høj grad er tvun-
get til at indrette de offentlige institutioner, f.eks. biblioteker, 
skoler og børnehaver efter befolkningens bevægelser. Vil in-
gen børnefamilier bo i en døende stationsby, så må man lukke 
skolen og dermed ”indkassere de stordriftsfordele”, der skulle 
følge den reform af kommunegrænserne, der blev gennemført 
i 2007. Avisen har opgjort en række af de ”gevinster”, der er 
opnået og der opregnes, hvad der er på vej. For vort lokale 
samfunds vedkommende er der ikke meget, der kan lukkes, 
efter vores brandstation er nedlagt og sprøjten er kørt bort i 
al diskretion. Der er ikke flere kommunale institutioner, en 
boldbane kan dog nedlægges og tilskuddet til borgerhuset er 
så godt som fjernet. 

Sociologen Henrik Dahl har sagt: 
De mennesker, der vælger at flytte ud på landet,  

må selv bære konsekvenserne af deres valg.

Dvs. det er vort eget ansvar, hvis vi skulle finde på at gå imod 
strømmen.  Og det kunne være, at det er et godt sted at starte. 
Dvs. man må gøre noget selv, for at nå det, man gerne vil. 
Evt. at bevare stedet som det er eller udvikle det for fremtiden 
som et godt sted at bo og for andre at slå sig ned. Men det kan 
ikke gøres uden den hjælp, som består i at lette på forhold 
som har med stedets særlige beliggenhed at gøre eller som 
noget, der har afgørende betydning for menneskers lyst til at 
flytte dertil. Det er f.eks. svært at forstå, at man ikke kunne 
blive enige om, at vores digitale betjening kunne forbedres 
samtidig med det vældige gravearbejde, der nu har været i 
gang længe. Og når vi ser på de meget snærende regler for 
byggeri og evt. muligheden for at få mere jord til de eksiste-
rende huse, kunne der også være hjælp behov. Der er andre 
eksempler. Det er altså ikke penge i form af årlige driftsmid-
ler, men praktiske (privatøkonomiske) følgeinvesteringer og 
lovreguleringer, der er tale om. Og det kunne måske være 
interessant at finde ud af, under et, hvilke ressourcer der er 
til stede og idéer og (fonds)midler til nyttiggørelse af samme. 
Eller i det hele taget at finde ud af, hvad der skal til for at 
imødegå den udvikling, det er avisens ærinde at behandle. 
Hvis vi ikke tager det selvvalgte ansvar på os, kan vi vel ikke 
forvente at andre gør det? 

pd

Lejre · Friluftsaktiviteter for både børn og voksne
Naturvejledning · Kursusvirksomhed · Kanoudlejning
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denne tale er en tradition at 
bruge som ”klumme”. Vi fik 
den blot ikke med i sidste 
nummer, hvor den hørte 
hjemme. Vi indhenter det 
forsømte nu – og bringer præ-
stens tale til årets konfirman-
der i kirken. Vi medgiver, at 
den er en del længere end en 
normal klumme, men vi håber, 
læsningen af den vil være til 
glæde. 

Kære konfirmander. 
Kære Charlotte og Symre.

Så, nu sker det. Det som I har 
glædet jer til og forberedt jer 
på i næsten et år. Det er jeres 
konfirmationsdag.  Og der-
med den første rigtigt store 
fest i jeres liv, som I selv er 
med til at invitere til. 

For gavernes skyld?

Alle kulturer har et ritual og 
en fest, som markerer over-
gangen fra barndommen til 
den begyndende voksentilvæ-
relse, sådan som det ritual og 
den fest vi er i gang med lige 
nu. Konfirmationen. Ordet 
konfirmation betyder bekræf-
telse. Og hvert år ved konfir-
mations tid, har man, så læn-
ge jeg kan huske, kunnet læse 
i avisen at det er alt for tidligt 
at unge mennesker, som jer, 
skal bekræfte deres tro, og at 
I, i øvrigt kun bliver konfir-
meret for gavernes skyld, så 
derfor burde konfirmationen 
afskaffes eller i det mindste 
udskydes til I er gamle nok til 
at tage stilling. 
Jeg har en mistanke om, 
at journalisterne tager den 
samme artikel frem hvert år 
og bare ændrer lidt på datoen 

og årstallet. Men en forkert 
påstand bliver ikke mere rig-
tig ved at blive gentaget. Og 
jeg tror den slags artikler 
bygger på en misforståelse 
af, hvad konfirmation er. For 
konfirmationen er ikke først 
og fremmest det, som I be-
kræfter. Det er jer, der bliver 
bekræftet. I kirken bliver I 
bekræftet af det budskab, 
som også lød til jer dengang, 
da I var i kirke første gang, og 
blev døbt: At det er Guds vilje 
at I skulle være til, og Han har 
skabt jer sådan som I er. Og 
i dåben har Han antaget jer 
som sine elskede børn. Og lo-
vet at Han altid vil følges med 
jer uanset hvordan det går. 
Og når I kommer hjem fra 
kirke, til festen, så bliver I 
bekræftet i at I hører hjem-
me i en familie og at I hører 
sammen med de mennesker, 
som er kommet for at fejre 
jer. Ja, de er oven i købet så 
glade for jer, at de har taget 
gaver med. Og det er jo også 
en bekræftelse. Selvom der 
er journalister, som ikke kan 
forstå det, og synes at tro og 
gaver ikke hører sammen. 
Det kan jeg så til gengæld 
ikke forstå. Jeg går selv i 
kirke hver søndag. Som regel 
mindst to gange. Men jeg har 
aldrig tænkt på, at det skulle 
gøre min lyst til at få gaver 
mindre. Tværtimod.

Egen mening som (næsten) 
voksen

Så konfirmationen er en be-
kræftelse af jer og det er en 
markering af at I er begyndt 
på en rejse der ender med at 
I bliver voksne. Det bety-
der også at I skal til at lære 

at træffe jeres egne valg, og 
danne jeres egen mening om 
nogle af de spørgsmål, der 
hører med til at blive voksen. 
De spørgsmål som troen også 
handler om: Hvad er godt og 
ondt, rigtigt og forkert, hvad 
er døden? Hvorfor eksisterer 
vi og hvad er meningen med 
livet. Og derfor er det meget 
naturligt at I går til præst og 
møder den tro som har formet 
det samfund vi lever i og som 
jeres familie og slægt i tusind 
år har fundet håb og trøst i.

bekymringen

En anden ting, der hører den 
begyndende voksentilværelse 
til, det er bekymringen.
Dengang da jeres mor var 
dreng, bekymrede man sig 
om den kolde krig og atom-
våben. I dag har vi andre 
bekymringer. Finanskrisen, 
terroren og klimaet f.eks.  Og 
så er der de mere personlige 
bekymringer som jeg tror alle 
de konfirmander der i mere 
250 år har siddet, der hvor I 
sidder nu, har haft. Bekym-
ring for hvordan de så ud, for 
hvad de andre tænkte og for 
hvordan de skulle klare sig i 
fremtiden. Små børn bekym-
rer sig ikke. Det har de folk 
til. Nemlig deres forældre. 
Det er deres job. “Små børn, 
små bekymringer. Store børn 
store bekymringer”, siger 
man. Og det kan jeres foræl-
dre måske også nikke gen-
kendende til. Derfor tænkte 
jeg, at det ville være en god 
ide, hvis jeg i dag talte til jer, 
og jeres forældre, ud fra Jesu 
ord om at være ubekymrede 
som markens liljer og him-
lens fugle. Men siden jeg fik 

den ide, har jeg været lidt 
bekymret for hvordan det 
skulle gå. For det er nemlig 
svært at tale om at være ube-
kymret uden at det kommer 
til at virke stik modsat. Så 
derfor vil jeg fortælle jer en 
lille historie. Den handler om 
bekymring. 

En historie om bekymring

Og den begynder sådan her: 
”Der var engang en lilje, den 
stod på et afsides Sted ved et 
lille rindende Vand, og var 
godt kjendt af nogle Nelder 
samt et Par andre smaablom-
ster der i Nærheden. Liljen var, 
(efter Evangeliets sandfærdige 
beskrivelse), dejligere påklædt 
end (kong) Salomo(n), i al (sin 
pragt), …(og) sorgløs og glad 
(, var liljen også,) saa lang Da-
gen var”.
Men da kom en fugl og be-
søgte liljen og det var en slem 
fugl. For i stedet for at sætte 
sig i liljens sted og glæde sig 
over den og med den, så be-
gyndte fuglen, at fortælle løst 
og fast, sandt og usandt om, 
hvorledes der andre steder var 
ganske anderledes pragtfulde 
liljer, hvor der var en fryd og 
munterhed, en duft, en far-
vepragt og en fuglesang, der 
overgik al beskrivelse. Og 
fuglen endte sin fortælling 

Konfirmation på Helnæs april 2010

tLæs mere på side 4
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med den for liljen ydmygende 
bemærkning, at den i sam-
menligning med sådan en 
pragt så ud som ingenting. Og 
så blev liljen bekymret. Den 
følte sig fængslet og bunden. 
Den begyndte nu at beskæf-
tige sig med sig selv og med 
sit livs vilkår i selvbekymring 
– dagen lang.
”Det kan jo være godt nok”, 
sagde liljen til sig selv, ”en-
gang imellem for afvekslings 
skyld, at høre på Bækkens 
Rislen, men Dag ud Dag ind 
evigt at høre det samme: det 
er dog alt for kjedeligt” Og:
”Det kan måske være beha-
geligt nok”, sagde liljen til sig 
selv, ”engang imellem at være 
på et afsides sted…, men så-
ledes hele Livet igennem, at 
være…uden selskab, eller i 
selskab med brændenelder, 
der dog vel ikke er selskab for 
en lilje, det er ikke til at holde 
ud”
Så til sidst bad liljen, fuglen 
om, med sit næb at grave jor-
den bort fra liljens rod, tage 

den under sin vinge, og flyve 
af sted, så liljen kunne kom-
me dertil hvor alle de pragt-
fulde liljer boede, så den selv 
kunne blive en pragtfuld lilje 
- genstand for de andres mis-
undelse. 
Men ak, undervejs visnede 
den bekymrede lilje. Var 
den dog bare blevet stående 
så havde det netop været den 
lilje som Jesus pegede på og 
sagde: ”Læg mærke til liljen. 
End ikke Salomon i al sin 
pragt var klædt som den…”

En historie af Kierkegaard

Det er forfatteren og filosof-
fen Søren Kierkegaard, der 
fortæller om den bekymrede 
lilje. Og med sin historie pe-
ger han på, hvor vigtigt det 
er at høre til et sted, ligesom 
liljen gjorde det; at være til, 
det er at høre til. Og han pe-
ger på hvor ofte vi spænder 
ben for os selv, ved at gøre 
som fuglen, og sammenligne 
os med de andre og spørge 
om vi nu er gode nok, som 
vi er. Eller også er der an-
dre, som vil spille rollen som 
fug len for os og påpege, hvor 
dårligt vi klarer os i sam-
menligningen – måske især 
med dem selv. Det er denne 
sammenligning som skaber 
bekymring og misundelse 
og ødelægger glæden. Det er 
sammenligningen som gør, 
at vi overser, hvor fantastisk 
det simpelthen er at være til, 
og leve et menneskeliv. 
Det har Kierkegaard selv-
følgelig fra Ham, der hen-
gav sig til livet i stedet for at 
bekymre sig om sig selv og 
alt sit eget. Vor Herre Jesus 

Kristus, som bekymrede sig 
mere for sin næste end for 
sig selv. Han sammenligner 
aldrig. Og han gør ikke for-
skel. Han siger, tværtimod, at 
selv alt det som vi med vores 
sammenligninger forkaster 
som ringe, ubetydeligt og 
værdiløst, alligevel har værdi 
og betydning om ikke for 
andre, så dog for Gud. I sin 
bjergprædiken, som jeg be-
gyndte med, fortæller han, at 
vi af markens liljer og him-
lens fugle kan lære, at det er 
Gud, der giver og os der tager 
imod. Ligesom Gud sørger 
for markens liljer og himlens 
fugle, giver Han os det dagli-
ge brød, i alt det som dagligt 
skænkes os: Himlen og jor-
den. Solen, månen og stjer-
nerne. Årstidernes skiften og 
døgnets tider. Forårssol og 
blomsterflor. Mennesker at 
leve sammen med og holde 
af. Som vi skal synge om i 
den næste salme.

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kronings-
dragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

Om at være sig selv
Når Jesus fortæller os om det 
sande menneskeliv, så peger 
han altså ikke på det ene 
eller det andet slags men-
nesker, der kan være forbil-
leder og idealer for os som 
vi skal efterligne. Han peger 
på markens liljer og himlens 

fugle. Se himlens fugle – af 
dem kræves intet andet end at 
de er fugle. Se markens liljer 
– af dem kræves intet andet 
end de er liljer. Det er Guds 
bestemmelse med dem. Og 
det samme gælder for jer. Af 
Symre kræves intet andet end 
at hun er Symre, og af Char-
lotte kræves intet andet end at 
hun er Charlotte. Det er Guds 
bestemmelse med jer.
Der er nogle mennesker, som 
giver deres bekymringer 
svømmeundervisning i stedet 
for at drukne dem. Og der er 
mennesker der drukner deres 
bekymringer i arbejde eller 
rusmidler. Men I har lov til 
at tro, at der er en bekymring 
som blev druknet allerede 
dengang da i blev døbt. Det 
er bekymringen for om det 
går an at være jer selv. Og 
være dem I er.

Vær ikke bekymrede

Vi kan ikke gøre os selv ube-
kymrede. Og hvis jeres liv 
skal have tyngde og betyd-
ning, så er I også nødt til at 
bekymre jer om det og gøre 
det til jeres liv og jeres an-
svar. Men for at kunne tage 
ansvar for os selv og andre 
har vi brug for ubekymrede 
stunder. Og allermest ube-
kymrede det er vi, når vi er 
på et sted, hvor vi hører til 
og høre hjemme uden først at 
skulle have gjort os fortjent 
til det ved at opføre os på en 
bestemt måde. Og sådan et 
sted har vi i vores familie. Og 
i kirken. For når vi er i kirke, 
så er vi ikke til eksamen eller 
til jobsamtale, hvor vi først 
skal præstere et eller andet 
for at blive antaget. Vi er på 
det sted, hvor vi før vi forstod 
et ord af det hele blev anta-
get og blev bekræftet i, at vi 
hører hjemme hos Gud i tid 
og evighed uanset hvordan 
det går. Det er Ham, der har 
villet, at vi skulle være til, og 
være lige præcis dem vi er. 
Og derfor er det helt som det 
skal være, at Symre er Symre 
og Charlotte er Charlotte.
Så: ”Vær ikke bekymrede” 
Og tillykke med jeres konfir-
mation.

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

Fortsat fra forsiden

KOrT NyT

strandrensning
Lørdag den 29. maj afholdt 
jagtforeningen den årlige 
strandrensning. Formand 
Peter Hansen registrerer to 
sucesser. Godt vejr med ca. 
30 fremmødte og relativt lidt 
at samle op. Det er et positivt 
tegn. Efter veludført dåd var 
Skov- og Naturstyrelsen og 
jagtforeningen værter ved en 
gang pølser med øl og vand 
og dertil fik man i år kartof-
felsalat, lavet og serveret af 
Werner og Birgit fra Helnæs 
Byvej 56. Alt i alt en god 
dag, konkluderer Peter Han-
sen, Søgård.  pd

 

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 
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pumper. Alt meldte ERROR 
og blinkede og dyttede! 

Hurtig udrykning 

Heldigvis var teknikerne 
med alt deres udstyr fra 
EnergiFyn hurtigt tilstede!
Strømforsyningen inde på 
land kunne straks genetab-
leres. Derfor kunne tekni-
kerne koncentrere sig om 
indsatsen på Helnæs. – Der 
blev kørt 3 dieseldrevne ge-
neratorer herud. Disse blev 
koblet på trans for ma torerne.
Og vi havde nu fået etable-
ret nødforsyning efter ca. 6 
timers mørke midt på dagen. 
Derefter kunne EnergiFyn 
koncentrere sig om at lokali-
sere skaden på hovedkablet, 
der ligger nedgravet lige øst 
for dæmningen. Driftschef 
Klaus Rasmussen oplyser, 
at der blev konstateret 3 ska-
der og der skulle udskiftes 
60 meter kabel. NKT, der er 
specialister i kabler, beregnet 
for saltvand, blev tilkaldt og 
begyndte reparationsarbej-
det. Fredag før Pinse – ef-
ter 4 dage – blev den sidste 

generator fjernet og Helnæs 
er atter koblet på nettet til 
atomkraften i Tyskland og 
vindmøllerne på vestkysten. 

stor forståelse og  
tålmodighed

Driftschef Klaus Rasmussen 
ønsker at understrege den 
store forståelse og tålmodig-
hed beboerne udviste mens 
teknikerne havde travlt. Vi 
kvitterede med henvisning til 
at udkants-Danmark har ind-
stillet sig på et liv i stilhed og 
taknemmelighed. Men bort-
set fra det kunne alle jo se, at 
der blev gjort, hvad der skul-
le, hurtigt og effektivt. – Den 
resterende rørføring i vandet 
er her ved HP’s udgivelse 
forhåbentlig ”skudt” under 
vandet. Vi har efterfølgende 
fået oplyst, at det planlægges 
at etablere to kabler mellem 
Agernæs og Helnæs for at 
undgå en lignende situation. 
– Men nu skal der vel heller 
ikke graves mere kloak ned 
på Helnæs?

Strandrensning foto: pd

Charlotte og Symre  foto: Thomas Woller

Fortsat fra side 3

Forsøg på afhjælpning  foto: Solvejg Refslund

Nødløsning. Mobil generator  foto: Solvejg Refslund
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den sjette beretning i temaet 
om bugten, handler om de 
indtryk af bugten, den før-
stefødte søn, Christian, fra 
Helnæs Mølle, giver videre 
som 77 årig gennem sine 
erindringer, efter at have vir-
ket som dyrlæge i Glamsbjerg 
i mange år. Han døde i 1963, 
84 år gammel.

HELNÆsbUGTEN VI
af Poul Dreisler 

I sommeren 1843 stod Hel-
næs Mølle færdig efter bøn-
derne havde tigget og plaget 
for at få bevilling til en mølle 
nærmere Helnæs end vand-
møllen ved Frederiksgave. 
Den senere Frederik d. 7. 
sørgede for det og en møl-
ler kom fra Brejninge på Tå-
singe, byggede og satte den i 

gang. Han rejste allerede igen 
det følgende år, idet hans hu-
stru døde og Christians bed-
steforældre købte møllen. 
Den gik i arv til Christians 
far. Den 5. juli 1879 fødtes 
Christian. 

Minder om bugten

I hans senere selvbiografi 
fortæller han med stor ind-
levelse om sin barndom og 
ungdom, hvor han foretager 
et usædvanligt fravalg som 
møllearving til fordel for at 
blive dyrlæge. Vi vil ikke 
genfortælle hele den interes-
sante historie, men de dele 

af den, hvor ”den gamle dyr-
læge” genkalder sig sin barn-
dom ved bugten. Christian 
Christensen var også en ferm 
rimsmed og forsømte ingen 
anledning til at udtrykke sig 
på vers. Vi får et poetisk digt 
til en gammel fisker – og ud-
drag af en guldbryllupssang 
giver os et indtryk af, at bug-
ten også kunne give anled-
ning til frygt for ulykker.  

selvbiografiske uddrag

”Min Barndom skylder jeg 
lidt Omtale, for mere herlig 
og skøn og berigende Egn 
at vokse op i kan ikke tæn-

kes. Helnæs er jo Halvøen, 
der skyder sig ud i Lillebælt. 
Den er ca. 1 Mil lang og ½ 
Mil bred og er forbundet 
med Fyn med en ¼ Mil lang 
Tange, kun af Vejens Bred-
de. Halvøen er saaledes helt 
omskyllet af Vand. ”Horne-
bugt” paa den ene side ind 
mod Land kaldte vi ”den lille 
Strand”, den laa der med sin 
mere blide Ynde. Paa den an-
den side var ”Lillebælt” og 
som hed ”den store Strand”, 
hvis Flade i Stormvejr kunde 
piske og true. – Men Havet 
med den ledende Overflade 
var det daglige Syn, vi havde 

for os. – I godt Vejr kan det 
ligge som et Spejl, og i Blæst 
og Storm kan det piskes til 
voldsom Uro og derimel-
lem alle de jævne Overgange 
med forskellige Farver efter-
som Himlen og Dybet laaner 
dem. – Hen over Fladen gli-
der Sejlerne. Det kan være 
mindre Fartøjer og i Lillebælt 
kom der en Gang i mellem 
store Dampere, også store 
Fuldriggere med 3-4 Master 
og Raasejl. De kom og gik 
fra den store, vide Verden, 
om hvor kunde de tage Dren-
gens Drømme med sig paa 
Flugt derud. – Saa var der 
vor Leg ved Strandkanten. 
Stenene og Sandet at rode i 
– Klinterne at løbe paa. Om 
sommeren sejlede vi i den 
flade Strand med smaaskibe, 
vi med den Tids lette Adgang 
til Husflid lavede selv fine og 
gode skulde de være; ligele-
des om Sommeren var der 
det herlige, friske Saltvand 
til uhæmmet Badning, og om 
Vinteren, naar Isen havde 
bundet Vandene, det herlig-
ste Slæde- og Skøjteføre. – 
Jo, det var en herlig Egn at 
være Barn i. 

Kilder: 
”Den gamle dyrlæge” Dyr-
læge Christian Christensen, 
Glamsbjerg (1879-1963)
v. Poul A. Jørgensen
Korte træk af Helnæs sogns 
Historie. Carlo Jacobsen

Helnæs Mølle  tegning: Frode Lund 1949

Havet i oprør

Til en gammel Fisker
”Min barndoms strand”

På Lillestrandens Bølger
naar legende de gå

og i små Rækker følger 
med Solglimt i det blå,

derude i det sorte, 
for Børneøjet vidt,

fra Bredden langt borte,
som Æventyret ligt

lå jo din Kutter
med de brune Sejl.

Den stolt sig vugged`
paa Søens blanke Spejl.
Den var ud for Møllen

nær Hvideklintens Kyst,
hvor i Aartusind Bølgen

har skyllet mod dens Bryst.

–––

jeg husker et Minde
om Sikkerhed og Mod.

Inde på Land stod en Kvinde
ej Søen hendes Øje forlod.

Da var den lille Strand
ikke blank som før det lød,
da var den det vilde vand,

som voldsomt mod Kysten brød.

Og høje skumklædte Bølger
ude fra Dybet brød, 

højere og højere de følger, 
og Bruset vældigt lød.

vandet stemmes til høje Bakker
med dybe Dale i blandt,

men Stormen piskede de stive Nakker
og Skummet sin Grav i Dalene fandt.

Og mægtig Stormen suste 
og rusked´ i Tingene på Land,

og det lød, alt som vindene bruste: 
”Gud hjælpe dem derude på vand”.

En Mand var ude på Havet
i en lille åben Båd,

og Søerne åbnede Gabet,
deres Mund var skummende Fråd’.

Men Hånden på Roret var skolet
Modet og viljen var stærk.

Det var, som om Båden stoled´ 
på det sikre Tag i dens værk.

Af vindens styrke båret
frem over Bølgen de bar
af stærke Magter kåret,

snart inde på Land den var.

Inde på Land stod en Kvinde,
Øjnene græd og lo.

Han skyndte hen til hende,
og hun var igen glad og fro.

Udpluk af en Guldbryllupssang

Møllersønnen  
og bugten

KOrT NyT

Dan Ravn-Joensen har sendt 
os dette og billede

HbF generalforsamling

En meget hyggelig aften med 
ca. 35 medlemmer mødt frem 
til den obligatoriske pilsner, 
derefter formandens beret-
ning om det første år og med-
delelse om at foreningen nok 
kom på vågeblus et stykke 
tid, nu må vi se om der duk-
ker nogle sidste arrangemen-
ter op. Så var der pølsebord 
med hele tilbehøret, derefter 
en quiz »Viden om Helnæs«. 

12 spørgsmål hvoraf Anneli-
se gættede 10 rigtigt, så hun 
fik præmien. Et spørgsmål 
skabte diskussion: Hvornår 
lukkede postekspeditionen 
på Helnæs? Ikke alle mente, 
at det var i 1986, men både 
Jan kromand og Anne Han-
sen var sikre, da de begge 
havde poststempel fra sidste 
åbne dag. Derefter var der 
kakao(Erna) og hjemmebag-
te boller(Bettinas) Jens Zim-
mer sang for til fødselsdags-
sangen og ca. kl. 22 gik vi 
hjem efter en hyggelig aften.

HBF medlemmer  foto: d r-j
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Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk

PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

heste, marsvin 

og kaniner

sønderby 
smede- og VVs

v/Karsten andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

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

»denne matrikel er forpagtet af
anders Lyng«

Gl. Brydegaard 
byder velkommen 
på terassen eller 

i restautanten

Åbent alle dage kl. 12-21

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

INVITaTION
til lukket fernisering på den grønlandske kunstner 

JEssIE KLEEMaNN’s 
udstilling hos Dalype Kultur i Helnæs Gl. Præstegård

Lørdag d. 19. juni kl. 14

Udstillingen åbnes af Repræsentationschef for 
Grønland, Tove Søvndahl Pedersen og borgmester i 

Assens Kommune, Finn Brunse.  
Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen. 

Hjertelig velkommen
Per Lyder Dahle

OBS!! Alle Helnæs-boere er velkomne. 
MEN af hensyn til servering ønskes tilmelding senest den 13. juni  

på tlf. 22 45 23 95 eller på pld@dalypeartint.com

I slutningen af 2009 god-
kendte EU Kommissionen 
danmarks ansøgning om 
medfinansiering af et na-
turprojekt i bobakkerne og 
Helnæs Made – LIFE Helnæs. 
skov- og Naturstyrelsen Fyn 
har i tidligere indlæg i Helnæs 
Posten i 2009 (nr. 7, juli) 
fortalt om projektets aktivi-
teter og status for naturen på 
Helnæs.

NaTUrPrOJEKTET
af Annita Svendsen 

Naturpleje

Vi benyttede frostperioden 
i januar måned 2010 til at 
foretage en nænsom rydning 
af buske på den sydlige del af 
Fællesmaden, ligesom vi har 
fortsat den manuelle rydning 
af træer og buske i forbin-
delse med mygblomstens le-
vested på statens areal i den 
nordlige del af Maden. Myg-
blomst er en lille orkide, der 
udgør en del af udpegnings-
grundlaget for Natura 2000 
området Helnæs.

Der vil også i 2010 blive af-
holdt en Naturplejedag på 
Maden – læs nærmere herom 
i HelnæsPosten.
Vi vil i 2010 tage kontakt til 
vores forpagtere på Maden 
for at drøfte, hvordan vi  kan 
forbedre afgræsningen af de 
forskellige naturarealer. Der 
er generelt set behov for et 
højere græsningstryk.

Teknisk undersøgelse  
– vandstandshævning

Vi har igangsat en teknisk 
undersøgelse af muligheder-
ne for at hæve vandstanden i 
Maden under hensyntagen til 
de eksisterende naturværdi-
er – herunder levesteder for 
mygblomst. Undersøgelsen 
foretages af konsulentfir-
maet Rambøll for Skov- og 
Naturstyrelsen. Umiddelbart 
efter sommerferien forventer 
vi at kunne præsentere nogle 
bud på, hvordan vandstands-
hævningen vil kunne gen-
nemføres. Udkast til rapport 
forventes at ligge klar pr. 
september 2010. 

Lodsejere med dræn, der af-
vander til Helnæs Made, er 
blevet kontaktet af Rambøll 
i uge 21. Rambøll skal som 
en del af forundersøgelsen 
sikre sig, at der ikke vil være 
arealer uden for Maden, der 
kan blive påvirket af en hø-
jere vandstand inde i selve 
Maden. Hvis I har problemer 
med at få drænoplysningerne 
indtegnet på de medsendte 
kort, er I velkomne til at kon-
takte Annita Svendsen på te-
lefon 63 10 13 41. 

Naturovervågning og  
handleplaner

Vi har fået optalt antallet af 
strandtudser på Maden. Der 
blev talt 13 kvækkende han-
ner. Der er tale om en lille og 
sårbar bestand. Strandtud-
sen mangler egnede yngle-
vandhuller, ligesom afgræs-
ningen af levestederne er 
mangelfuld i den nordlige 
del af Fællesmaden. Der blev 
ikke registreret stor vandsa-
lamander i forbindelse med 
kortlægning af strandtudse, 
men arten vil blive eftersøgt 
igen senere på sommeren, 
hvor strandtudsens ynglesuc-
ces også vil blive vurderet. 
Vi vil i løbet af 2010 indhente 
de nødvendige myndigheds-
godkendelser til at forbedre 
eksisterende vandhuller på 
Fællesmaden. Arbejdet med 
at forbedre levestederne 
vil blive påbegyndt, når de 
nødvendige godkendelser 
foreligger. Vi vil i løbet af 
sommeren 2010 foretage en 
nærmere kortlægning af de 

forskellige naturområder i 
Helnæs Made og i Bobak-
kerne inden for Natura 2000 
området. Der vil i løbet af ef-
teråret 2010 blive udarbejdet 
forslag til handleplaner for 
disse områder.

Jordfordeling

I forbindelse med general-
forsamling i Pumpelaget I/S 
Maen den 19. maj 2010, blev 
der nedsat et lodsejerudvalg, 
der sammen med Fødevare-
Erhverv skal arbejde videre 
med at undersøge mulighe-
derne for at gennemføre en 
jordfordeling, hvor lodsejere 
i Maden kan bytte deres jor-
de med andre arealer uden 
for Maden. FødevareErhverv 
har til formålet opkøbt en 
ejendom på Helnæs.

Offentligt møde

Vi forventer at kunne indkal-
de til et offentligt møde om 
projektet i september 2010, 
hvor forslag til løsninger i 
forbindelse med en vand-
standshævning i Maden vil 
kunne præsenteres. 
Mødet vil blive annonceret i 
jeres lokale Ugeavis.
Læs mere om projektet LIFE 
Helnæs på vores hjemmesi-
de: http://www.skovognatur.
dk/Naturprojekter/Projek-
ter/Fyn/LIFE-helnaes
Hvis I har brug for yderligere 
oplysninger, er I velkomne 
til at kontakte biolog Annita 
Svendsen på telefon 63 10 13 
41 eller mail ansve@sns.dk.
 

status for LIFE Helnæs-projektet pr. maj 2010

Blomstrende kæruld                                       foto: Erik Vinther, Miljøcenter Odense

Strandtudse  foto: www.naturcenterfosdalen.dk

En smuk forårsdag fik HP  
igen et mediemæssigt scoop.
som paparazzi: solvejg refs-
lund

PaParazzI
af Anders Lyng 

Enhver journalistisk udøver 
drømmer om karrierens store 
scoop. 

Reimar Bo fik sit store øjeblik 
med Stein Bagger. – HP’s 
udsendte oplevede livets sto-
re øjeblik i Bobakkerne. På 
vej ud for at dække tophisto-
rien med elafbrydelsen, ser 
vi pludselig at parkerings-
pladsen ved Bobakkerne er 
okkuperet af store lastbiler 
med tyske nummerplader. 
Nu igen, tænker vi! Men 
denne gang var det med re-

klame for øje. Hen over last-
vognens lukkede lad står med 
store bogstaver: MERCEDES 
CLASSIC.

Vi MÅ have historien  
med i HP 

Kører ind på pladsen og ser 
den smukkeste nye Merce-
des limousine parkeret med 
Lillebælts blå vand og det 
forårsgrønne græs som de-
korativ baggrund. Men bilen 
er bevogtet og det er ”am 
strengsten Verboten” at fo-
tografere vognen. Vi får dog 
lov til at fotografere lastbi-
len med firmanavnet. Da vi 
er på vej tilbage fra dæm-
ningen, ruller vi på bedste 
paparazzistil sideruden ned 
og fotograferer mens vi kø-
rer, med bankende hjerte 
– det forbudte billede. Igen 
er HelnæsPosten først med 
det ingen må tale om. Denne 
gang Daimler Benz ś nyeste 
model til transport af top-
politikere, direktører og an-
dre, der kan få firmaet til at 
finansiere!
”Smuk som et stjerneskud, 
smukkere ser hun ud…”.

Paparazzi fangede 
smukke former!

Ny Mercedes foto: Solvejg R.

KOrT NyT
Helikopterstøj?
Torsdag den 27. maj kunne 
man for første gang sidde i 
haven med kaffen og gæster 
og nyde den herlige fred. Så 
pludselig lød det som havde  
vi sat os på bane 2 i Kastrup 
Lufthavn. 
Det viser sig at være en 
landsdækkende grund vands-
kortlægning. 
Kortlægningen sker fra luf-
ten med måleudstyret hæn-
gende under en helikopter. 
Fra en ramme-antenne på 28 
x 16 meter udsendes elektro-
magnetiske felter, som re-
flekteres fra undergrunden.  
 pd Helikopter over Helnæs foto: d r-j
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Jørgen Larsen ser tilbage 
på et langt liv præget af 
arbejde uden meget fritid i 
en branche, som har været 
nært knyttet til udviklingen på 
landet med skift fra skoning 
af heste til moderne varmean-
læg i nye huse. 

FØdsELsdaG
af Poul Dreisler 

Der er en del, vel ca. 300 m af 
Helnæs Byvej, man burde om-
døbe til Larsens Boulevard. 
Ikke mindre end 4 søskende 
og et næstsøskendebarn bor 
på strækningen fra Møllen til 
Hegningen. Det er i rækkeføl-
ge Hans, Christian, Karl Åge, 
Hansine og Jørgen. En enkelt 
søster er brudt ud af rækken, 
og har bosat sig andetsteds på 
Fyn. 

smed og landmand

Jørgen er født den 20. juni 
1930 i den gård, som Karl Åge 
nu bor i. Der var på det tids-
punkt ca. 9 tdr. land, foruden 
smedjen, som ligger praktisk 
bygget lige i vejkanten ne-
denfor gården. Dvs. familien 
skulle passe både landbrug og 
arbejdet i smedjen. Og her var 
det naturligt at alle hjalp til – 
også børnene. Landbruget blev 
passet tidligt om morgenen og 

om aftenen, så smeden kunne 
passe sine kunder i dagtimer-
ne. Børnene kunne så hjælpe 
til, når det var nødvendigt og 
de ikke skulle passe skolen 
hos lærer Gemal Hansen og 
frk. Johansen. For Jørgens 
vedkommende bestod hjæl-
pen også i at tage et nap med 
i smedjen i en tidlig alder. Han 
skoede sin første hest inden 
han blev konfirmeret. Faderen 
gav ham den skikkelige hest i 
hjemmet som første prøve og 
det gik godt. Siden blev det til 
mange hundrede.

Hurtigt i gang

Jørgen havde lyst til at arbejde 
i smedjen, men det var også 
nødvendigt at give et nap med, 
idet faderen var syg.  Derfor 
var det naturligt, at Jørgen ef-
ter konfirmationen hjalp ham i 
hans arbejde, samtidig med, at 
han også var rundt og hjælpe 
til i landbruget på Helnæs. 
Formelt kom han i lære hos 
smed Anton i Snave i 1947. 
Læretiden var 4 år, men det 
første år havde han allerede 
klaret i kraft af den erfaring, 
han havde hjemmefra, så det 
var 3 år hos Anton. Hårdt 
arbejde om dagen og op på 
cyklen og til undervisning på 
Teknisk Skole i Ebberup om 
aftenen. Når faderen så havde 

mest brug for ham, især i ugen 
før høst, så var aftalen, at han 
kunne få fri hos Anton i Sna-
ve, og komme hjem og hjælpe. 
Den uge kaldte Anton ferie. Så 
var det klaret. Fritid og ferie 
hørte ikke med i det daglige 
sprog i den branche.  

soldat, selvstændig og gift

Inden Jørgen skulle aftjene sin 
værnepligt arbejdede han et 
årstid som smed, med heste-
skoning som speciale, på skift 
ved smedjerne i Karlemose, 
Snave, Dreslette og Helnæs. 
Han mener, han skoede 2-300 
heste det år. I 1951 blev han 
indkaldt til den danske bri-
gade i Itzehoved med rekruttid 
i Frøslevlejren.  Han var inge-
niørsoldat i ca. et år, hvoref-
ter han tog tilbage til Helnæs 
og startede som selvstændig 
i december 1952. Året efter 
giftede han sig med Lilly, og 
så kunne tilværelsen for alvor 
tage fart og fast form i forskel-
lige lejede huse og overtagel-
sen af faderens smedje. I 1960 
byggede de deres hus ved 
Hegningen og i 1969 flyttede 
forretningen ned til huset med 
bygningen af en større hal. Og 
gradvist udviklede smedefaget 
sig til VVS, maskiner og man-
geartet arbejde for hushold-
ninger og landbrug. 

Fortsat hesteskoning som 
speciale

Dog fortsatte Jørgen Larsen 
med at sko heste. Han blev 
tilkaldt, når der var behov og 
havde kunder helt fra Assens 
til Fåborg. På spørgsmålet 
om, hvad der var så tilfreds-
stillende ved at arbejde med 
heste, er svaret, at det er et 
arbejde, man mærker om det 
lykkes. Tilfredsheden opstår, 
når hest og kunde er tilfredse 

med et stykke arbejde, og gi-
ver udtryk for det, det er det 
hele værd. I denne periode 
tager han også klovbeskæ-
ring op, men det er primært 
hestene, der optager ham. 
Skæbnen vil så også, at det 
er et spark af en hest, der får 
ham til at stoppe med det. Det 
var i 1992. Han fik et slag på 
låret og har aldrig forvundet 
det. Han stoppede i sin for-
retning som 70-årig i 2000 
og fasede helt ud i 2002.

benzinforhandler

Et særligt kapitel er Jørgen 
Larsens benzinhandel. Det 
hed først Caltex, så Cheve-
ron og sluttede med Texaco. 
Da det hele blev til store 
koncerner med strømlinede 
servicestationer, (med selv-
betjening), ville Texaco ikke 
længere sælge til Jørgen. 
Man kunne ikke have sådan 
en lille station i kæden. Jør-
gen fik så lavet en aftale med 
samme leverancer som hidtil 
og fik selskabet til at levere 
et nyt skilt, hvorpå der stod: 
Smedens benzin. Så var det 
på plads. Det lukkede også 
i 2000 med den store til-
fredsstillelse, at jorden, hvor 
anlægget havde ligget, var 
fuldstændig ren – altså ingen 
forurening. Det er Jørgen 
stolt af, idet han hele vejen 
igennem har været meget op-
mærksom på at undgå netop 
dette mulige problem.

Pension, fritid og ferie

Ved afslutningen af sam-
talen, kaffen og de herlige 
boller, henter Lilly et album 
og viser billeder af deres tre 
pigers 7 voksne børn og 2 ol-
debørn. Unge flotte mænd og 
kvinder og to puslinger. Ferie 
blev der ikke meget af, nogle 
week-end-ture af og til og en 
enkelt gang tog de mandagen 
med, men det var alt. Dog, 
børnene har været flinke til at 
invitere dem med på ture bl.a. 
til Bornholm og Rømø, Ebel-
toft og flere andre steder. 
Vi ønsker Jørgen tillykke 
med 80 årsdagen den 20. 
juni, der fejres med familien 
på kroen.

Jørgen foran værkstedet  foto: pd

Hesteskoning

Vi har bedt musikkonsulent 
Karen Valeur om at anmelde 
sæsonens første koncert i 
Helnæs Kultur- og Musikfor-
ening. En kirkekoncert med 
Erik Grip og Henrik Gunde 
som accompagnetør på 
piano. Udover de sædvanlige 
donorer havde Menigheds-
rådet støttet koncerten. 

KONCErTaNMELdELsE
af Karen valeur 

Det er fredag aften. Vej-
ret har i dagens løb budt 
på strålende sol fra en klar 
himmel, men da efter-
middagen går på hæld, har 
skyerne trukket sig sam-
men og i heftige lynudbrud 
ladet vandmasserne falde i 
voldsomme byger. Blæsten 
pisker bølgerne til skum, 
da jeg kører over Helnæs-
dæmningen. Hvem sagde 
vindmøller?! 

En rå aften

Man skutter sig i kulden, 
men varmes af en hjerte-
lig velkomst i våbenhuset 
– gråvejrsstemningen løf-
tes yderligere, da jeg får et 
lille Dannebrogsflag stukket 
i hånden. Kirken er pænt 
fyldt. Halv fjerdehundrede 
sjæle, halvunge og ældre, er 
bænket i glædelig forvent-
ning om en genkendelsens 
aften, ”med sange, vi kan 

stå inde for” (som Erik Grip 
selv udtrykker det).

Folkesjælens talerør

På sin egen stille måde har 
Erik Grip været folkesjæ-
lens talerør i cirka 40 år, 
og det har bragt ham rundt 
i alle dele af landet (dog 
ikke Helnæs). Som barn 
følte han sig anderledes 
- ”At synge blev min red-
ning!”. Som visesanger har 
han tolket mange kendte og 
elskede danske digtere (og 
ofte selv komponeret melo-
dier til deres tekster). Og i 
aftenens løb hørte vi mange 
eksempler på dette: gamle 
kendinge som Emil Aare-
strup, St. St. Blicher, Tho-
mas Kingo og nyere som 
Frank Jæger, Morten Niel-
sen og Halfdan Rasmus-
sen. Men ikke mindst er 
Erik Grip en stor elsker af 
Grundtvig. Ligesom gamle 
Nikolaj Frederik Severin er 
han stolt af vor historie og 
traditioner. 

Grundtvigs sange med egne 
melodier

Kærligheden – og sorgen - 
havde en stor plads i Grundt-
vigs liv (2 gange mistede han 
sine koner og var derfor gift 
hele 3 gange). Han havde det 
svært med sygdom og død, 
og det var en af grundene til, 
at han hyldede børnene i så 

mange af sine salmer. I for-
bindelse med 200 års jubilæ-
et for Grundt vig opforderede 
Ebbe Kløvedal Reich EG til 
at sætte nogle af den store 
digters værker i musik. Og det 
var noget af et gennembrud 
for troubaduren. Selvfølge-
lig fik vi ”Velkommen i den 
grønne lund” og flere andre 
sange, som Grundtvig skrev 
i en tid, hvor store folkemø-
der (i midten af 1800-tallet) 
bragte stærke følelser op om 
danskhed. I et af versene 
hedder det ”Vi fører løver i 
vort skjold, af hjerter tæt om-
satte”. Det bragte Erik Grip 
til at påpege, at ”danskerne 
er et hjerteligt folk, der ikke 
er bange for fremmede” – en 
kommentar, der nok er værd 
at tage til sig i disse tider!

Intim stemning

I et af de andre vers af sam-
me sang hedder det: ”Hver 
fugl må synge med sit næb”. 
Det fik vi lov til flere gange 

i aftenens løb – banalt og 
dog befriende og hjertevar-
mende. Sørme om jeg ikke 
næste dag – til landsmøde i 
Foreningen NORDEN – sad 
og sang med på den selvsam-
me vise! Til koncer ten i Hel-
næs Kirke havde Erik Grip 
medbragt pianisten Henrik 
Gunde – musikerne spillede 
med forstærkning, det var 
næsten overflødigt i det lav-
loftede rum (bortset fra det 
elektriske klaver), men til 
gengæld var der ikke spot-
light på dem. Det gjorde, at 
stemningen blev intim, og at 
man ikke følte, at dette bare 
var et show som hundredevis 
af andre, Erik Grip har givet 
i sin lange karriere.   

Henrik Gunde, en rigtig 
musiker

Apropos blæst, så kunne 
man ikke lade være med at 
tænke om det var dén, der 

Vi fører løver i vort 
skjold…

Erik Grip i Helnæs Kirke  foto: Tina Valbjørn

smeden på Helnæs 
fylder 80

tLæs mere på side 12
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havde fejet pianist ens isse. 
I de første mange sange var 
hans akkompagnement me-
get diskret, men da Erik Grip 
havde fortolket digtet ”Der 
synger blæst i fjerne skove” 
(af Halfdan Rasmussen), 
hvor Henrik Gunde bril-
lierede med et ekvilibristisk 
klaverspil, udbrød sangeren 
”Hvor er det dejligt at spille 
med en rigtig musiker!”.

 

sange fra fjern og nær

I løbet af koncerten kom vi 
rundt om flere fynboer – vi 
fik sange af såvel Carl Niel-
sen som Sig fred Pedersen 
(noget for enhver smag), og 
for at det hele nu ikke skulle 
være dansk, fik vi den sven-
ske sang ”Öppna landskap” 
(der i den danske oversæt-
telse bliver til ”åbne vidder”) 
og den norske ”Visselul” 
(som oftest høres med svensk 
tekst, ”Byssan lull”). Grips 
farmor stammede nemlig fra 
øen Grip i Norge (og blev – 
efter eget udsagn – lykkeligt 
bortført af en dansk skipper. 
Hun hadede nemlig fisk!). Så 
barndommen var fuld af fest 
og sang og musik deroppe 
nordfra.
Og det var vore hjerter også, 
da vi drog oplivede hjem i 
den råkolde majnat.

Fortsat fra forsiden

Henrik Gunde i Helnæs kirke    
foto: Tina Valbjørn                  

skolekredsens årsmøde på 
Højskolen på Helnæs bød på 
en overraskelse for de menige 
medlemmer, idet formanden 
Holger Moritz Hansen valgte at 
forlade posten. Pastor anders 
Lundbeck rasmussen blev ny 
formand. 

HØJsKOLEN
af Poul Dreisler 

Efter mere end 15 år som 
højskolekreds er årsmødet ef-
terhånden lagt i rammer, der 
ikke byder på særlige over-
raskelser. Formandens beret-
ning, som altid vækker beun-
dring for formfuldendthed og 
markering af glæde over, at 
alt går godt, trods skiftende 
tiders ugunst og modvind, det 
solide regnskab, som udvi-
ser finansiel formåenhed ved 
opkøb og udbygning samt 
en drift, der ved forsigtighed 
altid (så godt som) har givet 
overskud, et sjældent syn i 
den branche. Efterfølgende 
kaffe, sang og samtale er ud-
tryk for en samhørighed og 
bekræftelse af det positive 
ved at have denne institution 
på halvøen.

den sidste beretning

Formandens beretning kom 
rundt om alle grupperinger 
med en markering af, at det 
er hele holdet af lærere, som 
bestemmer kvaliteten af en 
højskole. På Helnæs har der 
i alle årene været et meget 
stærkt hold og han understre-
gede, at alle medarbejderne 
har sammen med forstande-

ren formået at Højskolen har 
virket som en gave for alle 
elever gennem tiden, en om-
stændighed, der har betydet, 
at aktiviteterne er vokset fra 
så at sige ingenting til nu 40 
beboede værelser. Det seneste 
tilkøbte hus er snart klar til at 
byde velkommen, og hermed 
er højskolen faktisk blevet en 
af Helnæs´ store grundejere.

Glæden ved samarbejdet

Som formand har Moritz 
Hansen været meget glad for 
det tætte samarbejde med 
skolens lærere. Navnlig sam-
arbejdet med forstanderen 
har i alle årerne været præ-
get af såkaldte plus-udsagn 
og om at sikre en fortsat po-
sitiv fremtid for Højskolen. 
Endelig glædede formanden 
sig over Grundtvigs fortsatte 
store indflydelse, og ordene 
historisk/poetisk indgik flere 
steder i formandens afslutten-
de tale. Generalforsamlingen 
kvitterede for talen med stort 
bifald.

stort bifald og tak

På den øvrige bestyrelses 
vegne takkede pastor Keld 
Schelander Holger Moritz for 
hans enestående indsats for at 
få denne højskole i gang efter 
en vanskelig start. Takkede 
ham for udvist engagement og 
ihærdighed og understregede 
”at nu har vi en grundtvigsk 
folkehøjskole her på Vestfyn 

– på Helnæs – og den havde 
næppe stået her i dag uden dit 
utrættelige engagement og ar-
bejde, ja uden dit hjerteblod!” 
Øvrige talere var forstander 
Kristian Kjær, kontorleder 
Kamma Hansen og den man-
geårige eksterne revisor Bir-
ger Hansen. Moritz Hansen 
fik overrakt gaver som tak for 
sit arbejde for højskolen.

Ny formand og orlov

I øvrigt bød aftenen på flere 
ændringer, udløst af for-
mandsskiftet. Ny formand 
blev pastor Anders Lundbeck 
Rasmussen og som nyt be-
styrelsesmedlem blev valgt 
Troels Borring, Sdr. Nærå, 
der er formand for Dan-
marks Efterskoleforening. 
En delig havde bestyrelsen 
be vilget for stander Kristian 
Kjær 4 mdr. studieorlov via 
en Un der  visningsministeriel 
or lovs pulje, for at han nær-
mere kan studere Grundtvigs 
historisk-poetiske skolesyn, 
der er en del af Højskolen på 
Helnæs’ grundlag. Under or-
loven fungerer højskolelærer 
Chr. Falk Rønne som daglig 
leder af højskolen. 

(Artiklen baserer sig på især 
Jens Poulsens noter vedr. 
formandens beretning og på 
Kjeld Schelanders manu-
skript til talen til Holger Mo-
ritz Hansen)

skiftedag 
på 
Højskolen

Nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer foto: Jens Poulsen

Pinse

Trods kraftige regnbyger ved 
pinsegudstjenesten i ”Bjer-
negårdens” smukke have, 
var der også nogle børn til-
stede. Her to veninder ved 
huset, da alle fremmødte fra 
de fire sogne, havde forsynet 
sig med pølser og drikkeva-
rer. Petrea og Anna foto: ah 

KOrT NyT
Udflugt med damer
Ølsmagning for kneitene på 
Helnæs havde arrangeret ud-
flugt som afslutning på sæ-
sonen fredag 28. maj. Turen 
gik til Refsvindinge bryggeri 
som vi havde besøgt ved en 
tidligere lejlighed, men den-
ne gang var det først og frem-
mest Jacob Medici’s bryg der 
skulle smages på. Vi var 31 
tilmeldte + vores madmor 
Annelise med Kristian. Efter 
rundvisning og smagning af 
bryggeriets og Jacobs pro-
dukter, serverede Annelise 
sit dejlige pølsebord hvor der 
ikke manglede noget. Masser 
af hyggelig snak og samvær 
inden vi atter tog af sted mod 
Helnæs. En dejlig tur.  
 dan r-j 

Fælles udendørs  
fejring af pinsen
Vejret spiller en rolle. Der 
tales om, at fælles oplevelser 
giver sammenhængskraft. 
Det mærkede deltagerne i 2. 

pinsedags fælles gudstjeneste 
i det fri. Vejret så ud til regn, 
så mon der kommer nogen i 
dette kolde forårsvejr? Det 
gjorde der. Fra Kærum, Dre-
slette, Helnæs og Sønderby 
sogne stilede folk i stort tal 
til Å Strandvej 54 – medbrin-
gende regntøj, stole og para-
plyer. Som om alle sagde til 
sig selv: ”Denne dejlige tra-
dition, som gennem 3 år har 
samlet flere hundrede menne-
sker, skal ikke dø på grund af 
lidt regn.” Regnen kom. Dog 
under gudstjenesten, hvor 
koret sang og Brasseneserne 
spillede og præsterne læste, 
prædikede og velsignede, 
faldt der ikke en dråbe. Først 
da de lækre hjemmelavede 
pølser og kartoffelsalaten 
skulle indtages, måtte man 
søge ly for en kraftig byge.
 mth

Pølsebordet foto: dan r-j

Pinsegudstjeneste  foto: hba

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
  6. juni ingen
13. juni 11.00 (kaffe)
20. juni 9.30
27. juni 9.30 
4. juli ingen

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

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

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

Fællesspisning holder 
sommerferie
Vi forventer at ses igen 3. 
september. 
Rigtig god sommer!

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

Skt. Hans Aften 
den 23. juni.
Der er bålaften på Arne 
Østergårds Strand. Der vil 
blive holdt båltale. Kom i god 
tid, grillen tændes kl. 19.00. 
Tag din mad med og få den 
stegt, hvis du har brug for 
det. 
Husk at medbringe bord, stol 
og drikkevarer.

Borgerhuset
Der afholdes Ekstraordinær 
generalforsamling i Borger-
huset mandag den 21. juni kl. 
19.30.
Indkaldelsen sker på bag-
grund af Assens Kommunes 
ny tilskudsordning. Kommu-
nens tilskud til Borgerhuset 
er kraftigt reduceret. 
Evt. forslag til forbedring 
af Borgerhusets økonomi 
er meget velkomne og skal 
være formanden i hænde 8 
dage før den ekstraordinære 
generalforsamling.
Birgitte Elovara, formand på
tlf. 86 92 60 68 eller mobil 
23 27 68 58 eller 
elovara@mail.dk

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

Naturplejedag på 
Helnæs Made
Giv naturen en hånd på Hel-
næs Made.
Sæt allerede X i kalenderen 
søndag den 22. august 2010, 
fra kl. 10.00 til ca. 15. Skov- 
og Naturstyrelsen, Fyn, in-
viterer til den årlige natur-
plejedag på Helnæs Made. 
Formålet med arrangementet 
er at forbedre livsbetingel-
serne for de mange sjældne 
planter, der gror i området. 
Det er en arbejdsdag med 
mulighed for at lære noget 
om Madens flora. Arbejdet 
vil bestå i at skære opvækst 
af træer og buske ned, og 
slæbe materialet ud fra om-
rådet. Der er også mulighed 
for at prøve kræfter med en 
le, for tagrørene trænger også 
til at blive skåret ned.
Arrangementet plejer at være 
hyggeligt, så tag endelig fa-
milien med og lad os få en 
god dag sammen i noget af 
Danmarks flotteste natur. 
Se mere om arrangementet i 
næste nummer af HP.
Naturvejleder 
Jesper Vagn Christensen,
e-mail: jvc@sns.dk eller tlf. 
62 65 17 77

FOrENINGEr

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

Helnæs Befolkningsforening
Niels Ulrik Hansen
Tlf. 6477 1911

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

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

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

dET sKEr I JUNI 2010 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

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

KØb OG saLG PErsONLIGE

H J Æ L P 
Er der en venlig sjæl, som 
også er indehaver af mindre 
maskineri, der for gode ord 
og betaling, vil afpudse vo-
res mark (ca. 2 t.) på et tids-
punkt i foråret!
Bente Munk Carlsen
Strandbakken 47
tlf. 63 73 70 73
 
Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til 
leje.
Kr. 250,- i leje pr. halvår. 
Kontakt Annelise Larsen på 
64 77 15 95

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

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

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

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

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

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

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

Jil Indramning
v/Jan Lind

Butik
Åbningstider:

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

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale
Stenløsegyden 10, 

Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44

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

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

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

Aktiv på 
syDfyn

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

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

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

ELARBEJDE MED GARANTI

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

Helnæs Kultur- og 
Musikforening 

Koncertprogram 2010

Lørdag den 19. juni 
kl. 20

Duo Rosinante
En rejse på musikalsk 

hesteryg  
Kabaretkoncert

Lørdag den 3. juli 
kl. 20

Ivan Johnsen Band
Country musik  

– udendørs koncert / dans

Lørdag den 17. juli 
kl. 20
Valýr

Nordisk Folkemusik

Lørdag den 31. juli. 
kl. 20

Dixieland Jubilees
Jazz  

– udendørs koncert /dans

Lørdag den 14. august
kl. 20

FooFoo
Rytmisk musik og  

kammerjazz

Lørdag den 4. september 
kl. 20

Den fynske Opera
2 tønder og 3 sild 

– viser, opera og operette

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

TILLyKKE

Fhv. smedemester Jørgen 
Larsen, Helnæs Byvej 44, 
fylder 80 søndag den 20. 
juni 
HP ønsker hjertelig tillykke. 
Se fødselsdagsportrættet in-
de i bladet.

TILLyKKE

Pinsedag den 23. maj var der 
barnedåb i Helnæs Kirke. 
Barnet fik navnet: Laura 
Amalie
På billedet ses forældrene 
Camilla og Boie Stensdal. 
Storebror Aleksander på fars 
arm og t.v. ses morfar Niels 
Stensdal og mormor Hanne 
Albrechtslund med fætter 
Mikkel på armen. 
Tillykke til dem alle.
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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Vi skrotter HP+ denne 
måned til fordel for:

Hjerterstarter og gam-
melt jern /metal.
Kør forbi brugsens par-
keringsplads på Helnæs 
og se ”Hjertestarteren”

Vi har på Helnæs et pro-
jekt kørende med indsam-
ling af gammelt jern og 
metal til fordel for indkøb 
af en hjertestarter. Ind-
samlingen går strygende, 
og vi har besluttet at for-
længe indsamlingsperio-
den til 6. juni. Det er mu-
ligt at bestille afhentning 
af større mængder jern 
direkte hjemme på matrik-
len. Udover gammelt jern 
har vi indtil nu direkte fået 
sponsoreret over 4000 kr, 
hvoraf broderparten kom-
mer som ”opstartshjælp” 
fra Hårby Jern & Metal.
Målet er at få penge til en 

hjertestarter, som place-
res centralt i Helnæs by, 
og herudover indkøber 
campingpladsen en hjer-
testarter til placering på 
campingpladsen. 
I forbindelse med indkøbet 
af hjertestarterne følger der 
normalt et lille introdukti-
onskursus med, og da vi 
på campingpladsen har 
en førstehjælpsinstruktør 
boende som fastligger, vil 
vi udover et hjertestarter-
kursus også afholde en 
førstehjælpsdag, hvor inte-

resserede vil kunne få lidt 
praktisk træning i de mest 
almindelige forekommen-
de førstehjælpssituationer. 
Vi regner med at kunne 
indbyde til disse kurser i 
næste nummer af Helnæs-
Posten.
Jeg har gættet lidt på væg-
ten af det indsamlede jern, 
og det er faktisk temmelig 
svært. Vi indbyder derfor til 
en gættekonkurrence, hvor 
1. præmien er et weekend-
ophold for op til 4 personer 
i en hytte på Helnæs Cam-

ping, og alle øvrige deltage-
re og ”jerngivere” inviteres 
med på en hjertestyrkertur 
på Maden med selvbragt 
kaffe i det grønne søndag 
den 13. juni kl. 13 med start 
ude ved stranden. Det kos-
ter 25 kr. at gætte og ”5 
gæt for en hund”, og alle 
pengene går ubeskåret til 
hjertestarterne.

Eigil Kristensen
Helnæs Camping 
Tlf. 4042 9388

Skrotbunken 30. maj                            foto: hba


