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Mejeriet blev grundlagt 1887 og lukket i 1973. Siden har det været lager 
og butiksudsalg. Den 15. maj fejrede de nye ejere deres datters konfir-
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Optimisme og fremtidstro
”Der var så dejligt ude på landet; det var sommer! Kornet 
stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne 
enge, og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede 
ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin moder. Rundt 
om ager og eng var der store skove, og midt i skovene dybe 
søer, jo, der var rigtignok dejligt derude på landet... » Sådan 
lyder indledningen til H.C. Andersens eventyr ”Den grimme 
ælling”, som er historien om ”ællingen”, der voksede op i en 
andegård og gik så forfærdeligt meget igennem for til sidst, 
på et tidspunkt, hvor den er ved at bukke under, bøjer sit ho-
ved mod vandspejlet og ser, at den faktisk er en smuk svane, 
således som de beundrede andre fugle omkring den.  
Det er endnu ikke sommer. Overgangen fra forårets lune april 
til sommeren blev ikke ”Maj, du søde milde”, men dage med 
kulde, regn og rusk. 
Indledningen skyldes en bog, der hedder ”Der var så dejligt 
ude på landet”. (Helle Juhl) En billedbog med tekst om det 
landbrug, vi, der er født under og omkring 2. Verdenskrig 
har oplevet og har fulgt udviklingen af. Bladrer man den-
ne bog igennem dukker mange minder frem, som ikke har 
noget med tidens industrielle landbrug at gøre. Finder man 
ydermere på, at arrangere en bustur for familien rundt til for-
fædre- og mødres udgangspunkter på Helnæs, Brunshuse og 
Ungersbjerge og forsøger at formidle træk af tiden 2-300 år 
tilbage, indser man, hvilke forandringer, der er sket, blot de 
seneste to generationer. Alene den omstændighed, at ingen, 
eller næsten ingen af familien i bussen har haft berøring med 
livet på landet, gør det svært at formidle denne fortælling. 
Dog har spredte erindringer, breve og fortællinger givet et 
glimrende billede af de udfordringer, der har skullet passeres 
for såvel forældre som børn, for at de kunne komme videre i 
en tilværelse, der for tre af fire indebar løbebaner meget fjernt 
fra landbruget, og for den fjerde, som rådgiver for landbruget. 
Det er her troen på fremtiden og på viljen til forandring kom-
mer ind. Optimisme og et positivt fremtidssyn gør den dag-
lige tilværelse tålelig og får projektet til at lykkes. Udflugten i 
tid og sted for busselskabet blev en tur til ”stedet, vi kommer 
fra” eller rettere ”et af de steder, vore forfædre har passeret”.   
Flytter vi blikket ind i dette nummer af Helnæsposten, som 
er dele af fortællingen om livet, som det leves her, ser vi, at 
artiklerne er præget af forretningsforandring og optimisme, 
den store fortælling om overgang fra barn til voksen, om 
kunsten og kulturen når den appellerer til børns livsglæde og 
fantasi og om flere mindelser om fortidens udfordringer, som 
vi ønsker at bevare for at forstå nutiden og om de livsvigtige 
klima- og energi-initiativer, vi bør beflitte os med, for at be-
vare livet på denne klode. 
Dette er beskrivelsen af vor egen måde at leve og opleve her 
ved overgangen til sommeren, til den tid som H.C. Andersen 
skrev om, da han skrev: ”Der var så dejligt ude på landet; det 
var sommer! ”.     pd  

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

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

Konfirmationstalen 
1. maj 2011

Kære Benjamin
Så er det nu det sker. Du er 
midt i en af den slags begi-
venheder som et menneske 
kun oplever én gang i sit liv. 
En af den slags begivenheder 
som kirken, som regel er med 
til at danne rammen om og 
som markerer, at der sker en 
overgang i et menneskes liv. 
Konfirmationen, som marke-
rer overgangen fra barndom 
til ungdom og begyndende 
voksentilværelse.  Men det 
gælder også ved dåb, bryllup 
og begravelse.  Det er begi-
venheder som også er med 
til at understrege, at livet har, 
hvad man kunne kalde, en-
gangskarakter.

Vi lever kun én gang.
Og vi kan ikke leve 

livet om.
Derfor må vi gøre

os umage
og være omhyggelige 

med det.

Vi lever kun én gang. Og vi 
kan ikke leve livet om. Der-
for må vi gøre os umage og 
være omhyggelige med det. 
Og det kan vi bl.a. gøre ved 
at glæde os over det, og holde 
en god fest, når lejligheden 
byder sig, som i dag hvor du 
skal konfirmeres. Når man er 
på din alder kræver det et vist 
mod at stille sig op og blive 
konfirmeret alene, sådan 
som du bliver det her i Hel-
næs kirke i dag. Det synes 
jeg er flot. Men på en måde 
så er du heller ikke alene. 
For dér hvor du sidder lige nu 
har, der siddet konfirmander 

i århundreder før dig, Og du 
er selvfølgelig også sammen 
med de mennesker, som er 
kommet for at fejre dig i dag.

Til konfirmationsforberedel-
sen har vi efter jul arbejdet 
en del med film.  Det har vi to 
også talt lidt om. Jeg har ind-
tryk af, at du kender en del til 
film og ser mange. Din gene-
ration er også meget bedre til 
at forstå og afkode billeder 
end min. Film taler et sprog 
som I hører hjemme i. Fordi 
I lige fra fødslen har haft le-
vende billeder omkring jer i 
et helt andet omfang end os 
`gamle mennesker̀ .
Men den mulighed, at lave 
en film, når der var et vig-
tigt budskab, som man gerne 
ville give videre til andre er 
meget ny. I størstedelen af 
menneskehedens historie har 
man måtte fortælle en histo-
rie ved bålet eller i stearin-
lysets skær, hvis man ville 
give noget vigtigt videre til 
de kommende generationer 
- så måttet det ske gennem 
øret og ikke gennem øjet - 
ved hjælp af fortællinger og 
sange. Og derfor er det også 
igennem gamle fortællinger 
– myter, eventyr, bibelhi-
storier - der er blevet fortalt 
igen og igen, at vi kan vi få 
at vide, hvad folk før os har 
tænkt om tilværelsen. Hvad 
det var, som de synes, var 
værd at elske og bygge deres 
liv på. Hvor de fandt håb og 
trøst i livets svære stunder. 
Og hvordan de besvarede de 
store spørgsmål i livet. Hvad 
er døden? Hvorfor eksisterer 
vi? Hvad er meningen med 
livet? Alle de spørgsmål som 
videnskaben aldrig nogen 
sinde vil kunne svare på. Og 
det hører selvfølgelig med til 

det at gå til præst og blive 
konfirmeret, at lære de for-
tællinger, at kende. Fortæl-
linger, der har formet vores 
samfund og vores opfattelse 
af godt og ondt, rigtigt og 
forkert, væsentligt og uvæ-
sentligt.

Og det hører 
selvfølgelig med til

det at gå til præst og 
blive konfirmeret, 

at lære de fortællinger, 
at kende.

Fortællinger, der har 
formet vores

samfund og vores 
opfattelse af godt 

og ondt,
rigtigt og forkert, 

væsentligt og 
uvæsentligt.

Det gælder f.eks. fortællin-
gen om Adam og Eva, der 
ville være som Gud og spi-
ste af træet til kundskab om 
godt og ondt. Den fortælling 
handler ikke om to men-
nesker i en fjern fortid. Den 
handler om os alle sammen - 
om de forandringer, der sker 
med os, når vi bliver voksne. 
Når vi spiser af kundskabens 
træ og opdager at der er for-
skel på godt og ondt, så må 
vi forlade barndommens 
ubekymrede paradis, og selv 
prøve at skelne mellem godt 
og ondt, rigtigt og forkert, 
væsentligt og uvæsentligt.

Slangen fristede Eva til at 
spise af det forbudte træ, og 
hun gav frugten til Adam 
og han spiste. Og da Gud 
opdagede hvad der var sket, 
skyndte Adam sig at give 

Eva skylden, og Eva gav 
slangen skylden. For skylden 
vil vi mennesker godt give 
hinanden. I modsætning til 
æren, som vi helst selv vil 
beholde. Vi ved at slanger 
ikke kan tale. Men alligevel 
kan slangen i paradisets have 
godt sige os noget. Den siger 
os nemlig hvad ondskab er. 
Slangen er snedig. Den lyver, 
bedrager, og sår tvivl og mis-
tillid: ”Mon Gud virkelig har 
sagt, at I ikke må spise af no-
gen af træerne i haven?”, siger 
den.  Og sådan kan fortællin-
ger – myter og eventyr – vise 
os tingene i deres rene form, 
så vi bliver bedre til at kende 
f.eks. godt og ondt i virkelig-
heden, når vi først har mødt 
dem i en fortælling. Derfor 
er fortællinger vigtige. Og de 
kan også godt være mere vir-
kelige end det vi kalder virke-
ligheden. Fordi de kan pudse 
vores vinduer og få os til at se 
tingene klarere. Eller se tin-
gene på ny - når de er blevet 
lidt for trivielle, velkendte og 
familiære for os.

Storm P. har en lille tegning 
med to trætte vagabonder, 
som har overnattet på en 
strand. ”Se! nu stiger solen 
op”, siger den ene begejstret. 
”At den dog gider”, svarer 

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

tLæs mere på side 4



4  HELNÆSPOSTEN    JUNI 2011

den anden søvnigt og vender 
sig om på den anden side.  
Og vi kan nok genkende det, 
at selv det største under kan 
bliver trivielt med tiden. Men 
i virkeligheden er det ret 
underligt at strålerne fra en 
halvanden million kilometer 
bred brændende gaskugle, 
ude i rummet, 150 millioner 
kilometer væk kan ramme 
os, der er til konfirmation i 
Helnæs kirke, mens vi syn-
ger: ”Se nu stiger solen af 
havets skød”. Og samtidig 
er det ikke altid vi lægger 
mærke til solen. Enten fordi 
den er dækket af skyer, eller 
fordi vi pga. af vanens magt 
er holdt op med at undre os, 
og siger: ”Nå, det er jo ’bare’ 
endnu en kedelig solopgang.” 
”Intelligente mennesker ke-
der sig aldrig”, siger man. 
Det håber jeg ikke er rigtigt. 
For det sker da, at jeg keder 
mig. Mere sandt ville det 
være at sige ”små børn keder 
sig aldrig.” For små børn er 
alting spændende, underfuldt 
og nyt. Derfor er det også 
fantastisk at opleve tingene 
gennem børns øjne, når man 
er blevet voksen og tingene 
er blevet trivielle, velkendte 
og familiære. Det er som for-
skellen på vin og vand.

For små børn er alting 
spændende,

underfuldt og nyt. 
Derfor er det også 

fantastisk
at opleve tingene 

gennem børns øjne,
når man er blevet 
voksen og tingene
et blevet trivielle, 

velkendte og familiære.
Det er som forskellen 

på vin og vand.

Og det var også derfor vi i 
dag skulle høre fortællingen 
om brylluppet i Kana, hvor 
Kristus, som det første af 
sine undere gjorde vand til 
vin. Og det gjorde han også 
for at vi kunne se, hvor un-

derfuld og glædelig tilværel-
sen er.  For ved at forvandle 
vand til vin, gjorde Han ikke 
andet end hvad Gud gør 
hvert eneste år ved at skabe 
vinplanter, som kan for-
vandle jord, vand og sollys 
til en drue som kan blive til 
vin. Så det lille under i Kana 
skete for at åbne vores øjne 
for det meget større under, at 
Gud hele tiden gør vand til 
vin, for at skabe liv, glæde 
og overflod. Og når Kristus 
bespiser en stor mængde 
mennesker med fem brød 
og to fisk, så gør Han heller 
ikke andet end hvad der sker 
hvert år på markerne. Hvor 
en lille smule korn bliver til 
meget korn. Og i havene hvor 
nogle få fisk blive til mange. 
Sådan viser Kristus os hvor 
underfuld verden er. Og Han 
blev født, for at vi kunne se, 
at det er et under, hver eneste 
gang et barn fødes.  For intet 
menneske er en gentagelse af 
andre. Eller skal nogensinde 
selv gentages. Og det er Gud, 
der har villet at hver eneste 
af os skulle være til, og være 
lige præcis dem vi er. Og 
derfor kan vi også sige, som 
i sidste vers af den konfirma-
tionssalme, som vi skal høre 
ved altergangen i dag:
»Dage går, og dage kommer, 
men i dag er dagen din, Glem 
dit spejl og indre dommer 
Kristus siger: Du er min. 
Det er det, vi konfirmerer, 
det, vi inderst inde vil. 
Ingen er, hvad de præsterer. 
Det er godt, at du er til.«

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 side 3

HUSQVARNA Rider 111B5
5-trins manuel gearkasse. 
85cm klippebredde.
Vejl. udsalgspris 18.995,-

              Kampagnepris 17.995,-

Klip græsset let og effektivt
Kompakte riders fra Husqvarna- kom til overalt. 
Framragende manøvredygtighed med den 
unikke centerstyring og et perfekt 
klipperesultat med det effektive 
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HUSQVARNA Rider 111B
Hydrostatisk transmission. 
85cm klippebredde.
Vejl. udsalgspris 20.995,-

           Kampagnepris 19.995,-

Husqvarna har løsningen 
til din græsplæne

HUSQVARNA LTH 152
Havetraktor med sideudkast
Opsamler og BioClip-udstyr 
fås som tilbehør
Hydrostatisk transmission. 
107 cm klippebredde.

                                Kr. 14.995,-

w w w . k n - t e k n i k . d k

www.husqvarna.dk

Præsten og årets 
konfirmand Benjamin foto: hba
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Store Bededag skinnede so-
len fra en skyfri himmel, ved 
Kærum kirke var flaget hejst, 
og folk i alle aldre flokkedes 
på kirkegårdens grusgange. 
Fire sogne (Kærum, Sønderby, 
Dreslette og Helnæs) var gået 
sammen med Helnæs Kultur 
& Musikforening om at invi-
tere det dybt begavede musik-
menneske Sigurd Barrett til at 
fortælle og synge nogle af sine 
gendigtninger af Bibelens hi-
storier, godt hjulpet af de to an-
dre musikere i Sigurd Barrett 
Trio, Martin Klausen på trom-
mer og Bjarne Christensen på 
bas samt tøjdyret Snapper.

Store forventninger

Forventningerne til showet var 
høje, og vi blev bestemt ikke 
skuffet. Koncertforestillingen 
var en af de allersidste på årets 
turné (som sammen med tur-
neen sidste år nåede op på over 
100 i antal!), og selv følgelig 
var der mange rutiner på spil, 
men ikke på noget tidspunkt 
forfaldt man til at tænke, at nu 
måtte de da snart være trætte af 
at synge/fortælle/spørge om de 
samme ting. Sigurd er simpelt-
hen fuldstændig utrættelig i sin 
iver for at udbrede budskabet 
til børn (og voksne) i alle aldre. 
Han havde længe drømt om at 
fortælle de gode og tankevæk-
kende historier for sine egne 
fem børn for at give Bibelens 
vigtige budskaber og værdier 
videre. Og der var ikke langt 
fra tanke til handling: Påsken 
2010 ud kom ”Sigurd fortæller 
bibelhistorier” ikke bare som 
bog, men også på DVD og CD, 
ligesom noderne også udkom 
som sangbog. På denne måde 
formidles beretningerne både i 
hjemmet og i kirken. 

Lokalt pigekor medvirkede

Jeg havde anskaffet materialet 

og lånt det ud til mine to kolle-
ger Rikke Barsøe og Eva Kobel 
i Assens musikskole, som flit-
tigt havde lært deres korpiger 
mange af de sange, som indgik 
i denne forrygende tur gennem 
de mange sider i Bibelen. Det 
er en rigtig herlig idé, at musi-
kerne og booking bureauet er 
åbne overfor at lokale børnekor 
kan medvirke i forestillingen 
(og pigerne fik meget ros af 
Sigurd!). 

Hjemmeværnet mobiliseret

Som forventet mødte rigtig 
mange mennesker op (og en hel 
del billetter var da også solgt i 
forsalg), så menighedsrådene 
og musikforeningen havde al-
lieret sig med Hjemmeværnet, 

som hjalp til på parkerings-
pladsen. Og som klokken nær-
mede sig 15 fyldtes kirken af 
en hyggelig summen – såvel de 
mange børn som deres voksne 
glædede sig overordentlig me-
get til denne usædvanlige form 
for forkyndelse. Ikke så snart 
Sigurd kom spurtende op ad 
kirkegulvet (der var tæt pak-
ket med masser af små børn), 
før stilen var lagt: lige fra før-
ste sang, var der godt gang i 
den. Musikstilen pågående og 
medrivende – ja, der var nær-
mest ”rock i synagogen” (et par 
enkelte børn så noget betuttede 
ud, men lyste op i store smil, 
da de fik øje på Snapper)! Jeg 
var så heldig at kunne følge det 
hele på tæt hold, og glædede 

mig over hvilket fantastisk tag 
Sigurd har på børn. Fortæl-
lingerne og sangene er enkle, 
uden at være banale. Det er lige 
meget hvilken musikgenre eller 
emne, han rører ved – det lyk-
kes ham altid, takket være et 
utroligt medietække, at skabe 
noget helt unikt, som engagerer 
og begejstrer masser af men-
nesker (tænk bare på Bjørneti-
men, Symfoniorkestret, jazź en 
og operaen). I musikskolerne 
taler vi ofte om ”Sigurd-ef-
fekten”. Med sit spontane væ-
sen har han børnene i sin hule 
hånd. Således også denne be-
dedagseftermiddag, hvor han 
fik styr på verdens gang og 
Jesu liv og gerninger ved hjælp 
af sine spørgsmål til de forsam-
lede børn – i et sprog, de kan 
forstå!

Medrivende forestilling

I løbet af koncerten nåede vi 
vidt omkring i såvel Det gamle 
som Det nye Testamente. Der 
var masser af ydre og indre 
billeder (både fugl og fisk og 
midt imellem!) i de bibelske 
fortællinger, som Sigurd me-
ner, ethvert barn bør kende. 
På den forfriskende måde, han 
formidler dem, har alle foræl-
dre fået en mulighed for at dele 
dette grundlag for vores kultur 
med deres børn, uden at have 
berøringsangst med troen. De 
mange tilhørere lod sig rive 
med i fællesskabet omkring 
fortællingerne, musikken og 
sangene i det fantastiske kir-
kerum. Det var en dejlig efter-
middag, og der er ingen tvivl 
om, at arrangørerne kommer 
til at se mange af de fremmødte 
igen til andre begivenheder – 
den lange kø ude ved graverhu-
set af begejstrede familier, som 
ville have Sigurds bibelhistorie 
på skrift eller plade med hjem, 
talte sit eget tydelige sprog. Tak 
til alle, der gjorde denne dag 
mulig!

Fortsat fra forsiden

Sigurd på farten  foto: Karen Valeur

ELARBEJDE MED GARANTI

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

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

–  V I N  M E D  S JÆ L  – 
Willemoesgade 2 · 5610 Assens · Tlf. 6471 1163 · www.vinspecialisten.dk

Hyldest til Kong Salomon  foto: Karen Valeur
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NYTILFLYTTERE
af Susanne B. Sørensen 

Nu er det jo efterhånden et 
stykke tid siden Tove og Tor-
ben overtog Hannes hus nede 
ved Lillestranden, Strand-
bakken no. 55. – mere nøj-
agtigt pr. 1.8.2010, men man 
må da sige, at de har udnyttet 
de 10 efterfølgende måneder 
godt. Dels har de allerede 
etableret et socialt netværk 
med gode naboer og besty-
relsespost i Borgerhuset, dels 
er der fuld gang i diverse for-
bedringer på huset, med bl.a. 
nyt varmesystem og delvis 
ny tagetage.

Hvorfor til Helnæs?

Parret kommer fra Middel-
fart, hvor de havde et parcel-
hus, og de ledte egentlig bare 
efter et sommerhus. De vil 
begge gerne fiske, vinterbade 

og ro kajak, så det skulle 
være et sted med hav. Helnæs 
havde de stiftet bekendtskab 
med på en tidligere cykeltur, 
hvor de havde overnattet på 
Møllen og havde fået tiltu-
sket sig mad på kroen, selv 
om der egentligt var optaget. 
Det havde været en lang og 
lidt strabatiøs tur, men ikke 

nok til at tage modet fra dem. 
Så senere startede de som-
merhusjagten herude. Først 
kiggede de på et hus, men 
det skulle det bestemt ikke 
være. Men så, lidt længere 
nede ad vejen, lå Hannes hus 
og var til salg. OK, en hurtig 
beslutning: Vi sælger vores 
hus i Middelfart, og flytter 

permanent til Helnæs. To 
fluer i ét smæk! Det kunne 
jo også gøres uden den store 
indflydelse på arbejdssitua-
tionen, da de snart begge er 
efterlønnere.

Hvem er de?

Tove er uddannet socialpæ-
dagog, har senest arbejdet i 
Kolding med sen-hjerneska-
dede, men har også arbejdet 
kortere tid i både Mozam-
bique og Grønland. Torben 
er uddannet elektromeka-
niker indenfor flyvevåbe-
net, har arbejdet der i 42 år, 
heraf et 7 års arbejdsforløb i 
Italien, så begge har prøvet 
lidt af hvert – også udenfor 
landets grænser. Parret har 
kendt hinanden i 10 år. De 
har tilsammen 3 voksne børn 
og 5 børnebørn, der glæder 
sig til at komme på besøg på 
Helnæs.
Velkommen til Tove og Tor-
ben.

Velkomst til Tove Dvinge og Torben Dansted 

Tove og Torben i huset på Strandbakken foto: sbs
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Helnæs Andelsmejeri – en nyttig Virksomhed
Mejeriet blev grundlagt 1887 
og lukket i 1973. Siden har det 
været lager og butiksudsalg. 
den 15. maj fejrede de nye 
ejere deres datters konfir
mation i bygningen. For at 
fastholde et minde om dets 
egentlige funktion bringer 
vi denne historie, som er et 
billede af stedet, da det var på 
sit højeste. 

FORORD
af Poul Dreisler 

En dag kom Kirsten Boe, der 
bor på Ryet, Helnæs, med en 
lille konvolut, hun havde fun-
det under oprydning i sine 
gemmer. I konvolutten lå tre 
stykker linjeret papir og et 
stykke tyndt karton. Det vi-
ste sig at være en fristil. Der 
var skrevet på begge sider af 
papiret med en usædvanlig 
fornem håndskrift. En skrift 
som den, man (nogle) lærte i 
skolen for mange år siden.  
I 1942, fik den 15 årige ef-
terskoleelev, Erik Boe, til 
opgave at skrive en stil over 
emnet: ”Fortæl om en nyt-
tig Virksomhed i jeres Egn”. 
Han var netop flyttet fra sko-
len på Helnæs på efterskole 
i Glamsbjerg. Den gamle 
retskrivning, hvor alle nav-
neord blev skrevet med stort 
forbogstav er ikke gentaget 
ved afskriften. Ligeledes er 
fristilen blevet opdelt i afsnit 
med mellemoverskrifter. Vi 
har forkortet teksten i enkelte 
afsnit.
Kirsten blev senere gift med 
Erik Boe (Se HP 2007 nr. 8). 

Fortæl om en nyttig  
virksomhed i jeres egn  
Helnæs Andelsmejeri 
af Erik Boe 

Hver eneste dag drikker vi 
mælk og spiser smør og ost, 
men forinden man kan få de 
færdige produkter, må mæl-
ken gennemgå mange behand-
linger på mejeriet. Mælken 
indeholder mange nærings-
stoffer, som er nødvendige for 
den daglige vækst og sundhed. 

Disse næringsstoffer kan koen 
optage fra sin føde og omdan-
ne til mælk.

Krav til hygiejne

Under malkningen kan der 
komme snavs i mælken, så 
det er derfor nødvendigt, at 
kostalden er ren. Når mælken 
hældes i transportspandene 
sies snavset fra, men der går 
dog nogle urenheder gennem 
sien. Når transportspanden 
er fyldt, afkøles mælken ved 
at man sætter spanden i koldt 
vand. I den tidlige morgen 
har mælkekuskene travlt med 
at samle spandene med den 
nymalkede mælk fra alle går-
dene og køre dem til mejeriet. 
På mejeriet behandles mælken 
ved hjælp af mange moderne 
apparater og maskiner, som 
drives af dampmaskine eller 
elektromotorer. 

Produktionsprocessen

Så snart mælkevognen an-
kommer til mejeriet, bliver 
mælken fra hver enkelt leve-
randør hældt op i vejekarret 
og vejet. Der udtages daglig 
prøver for at se, hvor stor en 
fedtprocent mælken indehol-
der. En gang om ugen udtages 
en prøve, hvorved mælkens 
holdbarhed konstateres. Man 
tilsætter mælken et farvestof, 
og for at komme i første klasse 
skal mælken holde farven i 5½ 
time, hvorimod dårlig mælk 
næsten affarves med det sam-
me. Når mælken er vejet, og 
vægten noteret, og prøverne 
er taget, lukkes mælken over 

i samlekarret. Herfra pumpes 
den over i pasteuriseringsap-
paratet, hvor mælken pasteuri-
seres d.v.s. opvarmes til 60-70 
grader, så bakterierne dræbes. 
Derfra løber mælken videre 
over i centrifugen, hvor fløden 
skilles fra. Derefter pasteuri-
seres fløden igen, den opvar-
mes denne gang til 95 grader, 
hvorefter den afkøles stærkt 
ved hjælp af koldt vand. Flø-
den løber nu over i syrnekar-
ret, og her tilsættes ægte mæl-
kesyrebakterier. Først næste 
morgen tidlig hældes den over 
i kærnen. 

Smør

Kærnen ligner en stor tønde, 
men i begge ender er der fast-
gjort et par aksler, hvorom den 
kan drejes. Inden i kærnen 
er der nogle valser, som kan 
drejes rundt med forskellige 
hastigheder. Når kærnen dre-
jes rundt kærnes fløden, såle-
des at der fremkommer små 
smørkugler. Smørkuglerne 
æltes nu så meget, at de lige 
kan hænge sammen, hvoref-

ter kærnemælken tappes fra. 
Så udvaskes smørret, og den 
sidste rest af kærnemælk fjer-
nes. Men endnu inden smørret 
æltes, skal det saltes, og vand-
prøver skal aftages…

Ost

Skummetmælken løber hen i 
pladepasteuriseringsapparatet 
og bliver koldtvandsafkølet. 
Det meste sendes tilbage til le-
verandørerne, men en del bru-
ges også til fremstilling af ost. 
Skummetmælken som skal 
bruges til ost, tilsættes sød-
mælk, hvorefter fedtindholdet 
kontrolleres. Der tilsættes nu 
en væske, som hedder oste-
løbe, og det hele henstår en vis 
tid. Derved dannes ostemas-
sen. 
For at man kan få de fine, 
næringsholdige produkter, er 
det nødvendigt, at der på me-
jerierne er dygtige, velegnede 
folk. Derfor er der flere steder 
i landet oprettet skoler, hvor 
mejeristerne dygtiggøres til 
deres gerning. 

Udvidelse og modernisering

Helnæs Andelsmejeri er kun 
et lille mejeri, idet der kun fin-
des 53 andelshavere, som dag-
lig leverer ca. 5.000 kg. mælk. 
Men virksomheden har allige-
vel haft en stor betydning og 
i 1937 blev det nødvendigt at 
udvide og modernisere meje-
riet. Der blev bygget kølerum 
med moderne frysemaskine 
og opstillet ostekar og en ny 
og bedre centrifuge. Hele den-
ne modernisering kostede ca. 
80.000 kr.”

En ny tid venter  foto: sbs

Selskabslokale med træ  foto: sbs
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TILLYKKE til konfirmanden Emilie, der søndag den 15. 
maj, holdt sin konfirmationsfest på Helnæs Mejeri. 

TILLYKKE til konfirmandens forældre, Per og Anja Kri-
stensen fra Husby, der købte Mejeriet for 9 måneder siden, og 
siden – også med venners hjælp – har knoklet med at sætte 
stedet i stand, så det i dag fremtræder som et lækkert sted 
med bad/toilet, lækkert køkken med rustfrie elementer, og 
nyrenoverede rum. Det er blevet super flot i den rigtige ru-
stikke stil, og konfirmationsfesten var den private ”indvielse” 
af stedet.

Og endelig TILLYKKE til Helnæs. Vi er så heldige, at vi 
nu har et rigtig flot og minderigt bygningsværk liggende 
herude. Der er vist ikke mange steder, hvor de kan prale af, 
at have så velholdt et forhenværende mejeri. Og nu venter vi 
så på næste træk fra ejernes side. Hvad skal der ske frem-
over?  Vi venter spændt. Og mens vi venter, kan vi så kigge 
lidt på billederne fra det ”nye” mejeri, hvor der er linet op 
til fest.

sbs

Tre gange TILLYKKE

Konfirmanden ankommer  foto: sbs

Det rustfrie køkken  foto: sbs

Der er dækket op    foto: sbs

KORT NYT
Optimisme på Højskolen

Ved skolekredsens årsmøde 
på Højskolen på Helnæs kom 
de sidste ændringer på plads, 
idet to tidligere bestyrelses-

medlemmer valgte at stoppe 
og give plads til to nye, lige-
som en ny suppleant til besty-
relsen blev valgt. De nye tider 
blev også markeret ved, at det 
var det første årsmøde eller 
generalforsamling som pastor 
Anders Lundbeck Rasmussen 
skulle lede. Endelig marke-
redes forstanderskiftet ved at 
både Kristian Kjær og Chri-
stian Falk havde ordet som af-
gået og nyudnævnt forstander. 
Økonomien var temaet for 
formandens beretning, idet 
de røde tal, han måtte frem-
lægge som årets resultat, var 
noget ganske usædvanligt for 
højskolen. Anders Lundbeck 
sagde, med reference til et stu-
dieophold i Oxford om J.R.R. 
Tolkiens forfatterskab (bl.a. 
Ringenes Herre), at ’et rig-
tigt eventyr aldrig ender med 
et nederlag. Det gode sejrer 
til sidst. Det var det Tolkien 
kaldte en eukatastrofe, altså en 
omvendt katastrofe’. 
Christian Falk fortsatte i sam-
me spor og tog det nye begreb 
til sig, da han sagde, at sidste 
år havde været ved at ende i en 
Æv-katastrofe. Han vendte sig 
dog hurtigt mod fremtiden og 
sagde, at de korte kurser var 
over budget og han tegnede 
og forklarede, hvad den ’nye 
højskole’ skulle bestå af. Han 

indledte med at sige, at hans 
indgang til forstanderjobbet 
var at tænke på arbejdet med 
udtryk som ’min højskole’ 
og ’vores højskole’.  Det nye 

faglige indhold er opdelt i tre 
temaer: Hånd, Krop og Ånd. 
Hånden har med fag som ke-
ramik og maling at gøre. Krop 
med motion og sport og ånd 
med historie og filosofi, poesi 
og samvær. Hensigten er en 
højskole, der går på tværs, som 
vil få kursisterne til at mødes 
med hinanden og give kursi-
sten interesser i mere end blot 
egen umiddelbare interesse-
felt. For at nå et publikum, har 
Chr. Falk taget kontakt med 
en række foreninger (bl.a. pa-
tientforeninger) ligesom de 
moderne netmedier er taget i 
brug. En intensivering af mar-
kedsføringen er også på dags-
ordenen.
Ved valget til bestyrelse havde 
Kjeld Schelander, der har væ-
ret med fra starten, og N.J. 
Fjord ønsket at træde ud. An-
ders Lundbeck genopstillede 
og bestyrelsen indstillede rek-
tor ved det fynske kunstakade-
mi Merete Jankowski og fhv. 
bankdirektør Jens Poulsen. 
Alle blev valgt og som sup-
pleanter fortsatte Poul Dreis-
ler og nyvalgt blev, også efter 
bestyrelsens indstilling, Hans 
Kristian Erbs, Helnæs som af-
løser for Erik Brandt. 
Hermed er kursen sat mod et 
bedre resultat for højskolen for 
fremtiden.  pd

Højskolen på Helnæs  foto: hba
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H E L N Æ S H U S 
Grafisk

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

 www.helnaeshus.dk

Babadut® solgt 
– Lone Schramm bliver 
grossist
Detailhandel på nettet er en 
udfordring, når man holder til 
på Helnæs. Indblik i markedet 
og kendskab til internationale 
leverandører har givet Lone 
Schramm anledning til at 
skifte spor fra detail – web
shop til grossist i babyudstyr.

FORRETNINGSUDVIKLING
af Poul Dreisler 

Et opslag på hjemmesiden 
www.babadut.dk har den se-
neste tid fortalt, at Babadut® 
er solgt og pr. den 1. juni 
overtaget af den nye køber. 
Indtil denne dato har man i 
webforretningen på Lindho-
vedvej solgt ud af varelageret 
med store rabatter, og man 
fortæller sine sidste kunder, 
’at det har været meget lære-
rigt og sjovt’ og henviser til 
de nye ejere, idet ’de fortsæt-
ter med en stor del af sorti-
mentet suppleret med endnu 
bedre service’. Køberen er 
en lignende webshop i Fre-
derikshavn, der hedder Lil-
leMille.dk. Udover navnet 
Babadut® er varelageret og 
edbsystemet, der er udviklet 
og installeret som grundlag 
for webshoppen, solgt. 

Kvindelig iværksætter

Lone Schramm har i en ar-
tikel i HP (Januar 2007) 
fortalt om hvorledes hun og 
hendes familie bestående af 
mand, Bo Jacobsen, og to 
døtre Chrestine (i dag 8 år) 
og Marie (5 år) i 2002 flyt-
tede til Lindhovedvej på Hel-
næs efter at have arbejdet i 
en årrække i Frankrig. Lone 

fik hurtigt brug for sin første 
medarbejder. De følgende 
år er det gået stærkt fremad. 
Fremgangen har krævet store 
investeringer i bl.a. de nævn-
te systemer, der skal til for at 
holde styr på salg, lager og 
økonomi. 

Anden  generations webshop

I 2008 blev det, på grund af 
væksten i omsætningen, et 
krav om at gå ind i det Lone 
kalder 2. generations web-
shoppen. Vækst i en nystartet 
virksomhed betyder større 
omsætning, ofte personale 
med særlige kvalifikationer 
og dermed højere lønkrav. 
De ’praktiske’ forhold, såsom 
forsendelse og modtagelse 
af varer, snelukkede veje og 
ikke helt ideelle mobil- eller 
netforbindelser giver også ud-
fordringer i den daglige drift. 
Lone lægger ikke skjul på, at 
ideelle betingelser for nethan-
del kræver bedre mobil- og 
netforbindelser, end det kan 
tilbydes på Helnæs. Desuden 
er det ekstra dyrt at bruge 
PostDanmark fra adressen på 
Lindhovedvej. Når kommu-
nen heller ikke rydder vejen 
efter voldsomt snevejr, skaber 
det også særlige udfordringer. 
Trods flere odds imod sig, har 
Lone klaret det og har, med 
hjælp af op til seks personer 
på lønningslisten, fået skabt 
en forretning med million-
omsætning og som hun be-
skedent siger: ”også fået det 
til at løbe rundt”.  

Den nye forretning

Udover sit oprindelige pro-

duktsortiment har Lone pro-
dukter fra det franske ’brand’ 
(mærke), Babymoov, som 
omfatter udstyr og tilbehør 
(ikke tøj) til børn. På besøg på 
messer i udlandet modnedes 
tanken om at blive distributør 
for dette mærke i Danmark. 
Også en tysk leverandør har 
hun fået eneforhandling for i 
Danmark. Opgaven for hende 
er herefter at få deres varer 
afsat i Danmark, især gennem 
de tre store kæder, der dæk-
ker det meste af det danske 
marked. Og i de andre nor-
diske lande. Lones nye firma 
har fået navnet BabyEngros 
og bygningerne på gården 
på Lindhovedvej er nu ved 
at blive indrettet til de større 
kvanta varer, der forventes at 
skulle omsættes fra adressen. 
Hensigten har fra starten væ-
ret, at Lone skulle fortsætte 
med begge virksomheder, 
idet hun så ville ansætte en 
medarbejder til at drive Baba-
dut®. Faktisk har hun arbej-
det med begge virksomheder 
samtidig i en periode over ti 
måneder, men har trods flere 
forgæves forsøg ikke kunnet 
finde den rette medarbejder 
til Babadut®, derfor måtte 
hun sælge den. Hun har dog 
beholdt bl.a. produktion og 
salg af en stor succes, et me-
get nyttigt stempel til mærk-

ning af mange genstande til 
især børn og ældre i insti-
tutioner. Det sælges under 
varenavnet Tøjstempel®. (Se 
www.tøjstempel.dk) 

Forandring til det bedre

På spørgsmålet om hvilke 
ændringer Lone forventer af 
sin nye forretning, svarer hun, 
at trafikken bliver mindre, 
men tungere. Der kommer ty-
pisk 10 paller varer af gangen 
fra hendes to hovedleveran-
dører. Der bliver betydeligt 
færre opkald/mails, og varer 
leveres ud i større kvanta. Der 
skal ansættes en professionel 
indkøbs- og logistikmedar-
bejder, der skal stå for indkøb, 
prissætning og lagerstyring, 
mens Lone glæder sig til, at 
skulle rundt i butikkerne og 
sælge hendes mærkevarer og 
deltage i markedsføringen. 
Andre opgaver er oversættel-
se af manualer, garantierklæ-
ringer osv. Hun forventer dog 
også, at den nye forretning 
vil give hende mere tid til 
familien. Afhængigheden af 
PostDanmark, TDC og kom-
munen vil ikke længere blive 
så stor, mener hun. 

Er de ideelle krav opfyldt?

Afslutningsvis spørger vi 

Da det hele begyndte  foto: pd

tLæs mere på side 10
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Lone, om de ideelle krav er 
opfyldt, og om Helnæs er ste-
det for den type forretning, 
hun nu er i gang med? Det er 
de nok ikke, siger hun, men 
stedet, bygningerne har hun, 
så må hun leve med de uhen-

sigtsmæssigheder beliggen-
heden ellers giver anledning 
til, og hvad angår forretning 
på Helnæs, mener hun det 
også handler om noget an-
det, nemlig det, hun oplever 
i dagligdagen, ved at om-
gås menneskene på Helnæs: 
sammenhold, hjælpsomhed, 
og forståelse for hinanden 

Sidste nyt! 

Lone modtog et første udkast 
til denne artikel under et be-
søg i Frankrig hos firmaet 
Babymoov og herfra fortæl-
ler hun i en mail, at hun net-
op har modtaget Babymoov 
Communication Award 
2010, udvalgt som nr. 1 ud af 
firmaets 75 distributører over 

hele verden. ”Det er jeg ret 
stolt over”, skriver Lone, og 
hun fortæller, at prisen blev 
givet for hendes nye firmas 
evne til at markedsføre nye 
varer samt for den strategi, 
der er lagt herfor. Bl.a. havde 
hun i november 2010 arran-
geret et BabyRace i Odense, 

hvor 20 hjælpere fra Helnæs 
deltog. Det hun blev beløn-
net for var et fremstød for 
bl.a. BabyMoovs produkter, 
hvor der også var arrangeret 
et væddeløb mellem babyer 
på op til 1 år. Løbet gjalt om 
at kravle 5 meter hurtigst.  
Lone fortæller, at nr. 2 i ba-
byrace blev Laura Amalie 
Stensdal med 19:53 sek. om 
de 5 meter. Hun er Hanne og 
Niels’ (murer) barnebarn her 
fra Helnæs. Hun blev tippet 
som ny verdensmester, idet 
sporten er globalt udbredt.

Fortsat fra side 9

Communication Award 2010  foto: privat

Logo babadut og logo baby engros

BabyEngros

Dreslette, Helnæs, 
Kærum og Sønderby sogne holder:

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. Pinsedag den 13. juni kl. 11.00

Helnæs Mølle

Musik: Brasseneserne

Medbring klapstol eller tæppe
Kirkebil kan benyttes

Efter gudstjenesten serveres øl, vand og pølser
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Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak (aut. kloakmester)
Murerarbejde udføres · Belægningsarbejder

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

tLæs mere på side 12

Der lå en stor sten på Bo
gårdens mark nært nord for 
gården på østsiden af vejen 
ind til Langøre. Måske var 
den en del af en dysse eller 
jettestue, eller måske var den 
blot en stor genstridig sten på 
ageren. Vi ved det ikke. 

KULTURARV*
af Ib Ivar Dahl 

Da Assens Kommune i 2010 
skulle føre en spildevands-
ledning fra Helnæs til Fyn, 
ramte gravemaskinen den 
store sten og løftede den 
op. Det er en svær krabat 
på 120x100x80 cm, og flere 
tons tung. Ved nærmere ef-
tersyn viste det sig, at ste-
nen bar spor af både forsøg 
på kløvning og sprængning 
med krudt. På langs hen over 
stenfladen er der hugget 11 
riller sandsynligvis med det 
formål at kløve den med ki-
ler og blikkers. 

Til ledstolper?

Stenen kunne måske blive 
til et par fine ledstolper. Den 
teknik til at kløve sten med 
kiler og blikkers er kendt i 

Danmark siden 11- 1200 tal-
let, da stenmestre fra sydlige 
lande forestod opførelsen af 
vores første kvaderstenskir-
ker. Med spidshammer, eller 
hammer og mejsel huggede 
man en række riller, der pas-
sede til kiler af jern. Det var 
et stort arbejde og varede 
nok et par arbejdsdage. Når 

rillerne var passende i dybde 
og antal, blev jernkilerne sat 
i og spændt op med tynde 
metalplader, blikkers. Når 
det var gjort, gik stenklø-
veren i gang med den store 
hammer. Kilerne i rillerne 
fik nogle dask, indtil de lød 
ens i klangen. Derefter skul-
le hammeren arbejde og ki-
lerne drives i. Gik alt som det 
skulle, flækkede stenen i en 
lige linje langs rillerne. Det 
er det, Bogårdsbonden har 
forsøgt. Måske gjorde bon-
den og hans karle det selv, 
eller måske betalte han en 
stenmester for at udføre ar-
bejdet. Det ved vi ikke. Hvad 
vi ved, er, at kløvningen ikke 
lykkedes. Den sten var gen-
stridig.

Sprængning mislykkedes

I 1700 tallet fik danske bøn-
der adgang til at sprænge 
sten med sortekrudt. Med 
hammer og mejsel slagbo-
rede man et 20 – 30 cm dybt 
hul i stenen. Hullet blev fyldt 
med krudt og lunte. Den blev 
antændt, og så var det bare 
at søge dækning og holde 
sig for ørene. Gik det godt, 

sprængtes stenen i flere styk-
ker, der kunne håndteres og 
fragtes bort fra marken med 
stenslæde og heste. Den me-
tode har Bogårdsbonden også 
forsøgt for at fjerne den store 
sten fra sin mark. Stenen 
har borehul efter forsøg på 

Bomandens sten

Sten med flækkemærker og krudthul foto. Dan R-J

STUDENTERHJÆLP  
SØGES
Da vores effektive, pålidelige og selvkørende Rebecca 

drager fra øen for at tage på efterskole, søger vi en ny 

studenter medhjælp fra medio august.

 

DU SKAL HAVE gode skriftlige dansk kundskaber, 

forstå skriftlig engelsk og være god PC bruger. Alder 

mellem 15-17 år.  Arbejdstiden er fleksibel, men der 

skal påregnes mellem 3-5 timers arbejde pr. uge.

 

GLÆDER OS TIL at høre fra dig på tlf. 28 43 63 43 

(ml. 8-15 på hverdage) 

eller send en mail på info@babyengros.dk

 

PS Tak for denne gang Rebecca, vi ønsker dig alt godt 

på skolen

BabyEngros
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sprængning med krudt. Men 
den sten var altså usædvan-
lig genstridig. Sprængningen 
lykkedes ikke. Han har nok 
ærgret sig den gode Bomand. 
Så meget spildt arbejde. Væk 
fra marken skulle den sten 
altså. Han greb til den sidste 
udvej og lod grave et dybt hul 
ved siden af stenen. Bræk- og 
løftestænger kom i anven-
delse. Stenen blev vippet ned 
i hullet og begravet godt og 
grundigt under pløjelaget. 
Der lå den.

Den kom op igen

Enhver bonde ved, at sten 
trykkes op af jorden i frost-
vejr. De gror så at sige lige 
op af marken. Man kan san-
ke sten, så ageren er ren om 
foråret. Næste forår kan man 
begynde forfra. Bogårdsbon-
den begravede sin genstri-
dige sten dybt og grundigt 
og tænkte nok på sin måde: 
Færdigt arbejde. Men stenen 
fulgte sin natur og dukkede 
op igen. Den snød os med 
hjælp fra en gravemaskine 
og Assens Kommune. Op 
kom den for at fortælle os sin 
historie om en flittig bonde, 
der ryddede sin mark for 
sten. Om det var fortidsmin-
der eller blot store sten, tog 
man ikke så nøje den gang. 
Dyrkbar agerjord og brød-
korn betød mere end gamle 
sten.

En genstridig sten

Der er en krølle på fortæl-
lingen. Under skrænten ved 

”Storestrand” og Lillebælt 
nordvest for stenens oprin-
delige leje ligger der en stor 
stak sten, som bærer mærker 
af at være kløvet med ki-
ler eller sprængt med krudt. 
Stendyngen er så stor, at den 
kan udgøre resterne af et 
anseeligt fortidsminde. Den 
bogårdsbonde har nok været 
en ivrig stenrydder. Lad os 
under alle omstændigheder 
glæde os over, at den røde 
granitsten på Bogårdens 
mark var så genstridig. Den 
modstod både kiler, hammer 
og krudt, blev gravet ned og 
dukkede op igen for at for-
tælle os et lille afsnit af vores 
fælles kulturhistorie.

* Artiklen er skrevet til offent-
liggørelse i Boesamfundets tids-
skrift BoeNyt. Efter aftale med 
forfatteren og med Boesamfun-
dets formand Jørgen Storm of-
fentliggøres den også i Helnæs-
Posten. (Se også HP 2010 nr. 8)

INVITATION

Efter Ib Ivar Dahls fortæl-
ling om stenen og dens mu-
lige oprindelse ved Boesam-
fundets generalforsamling 
2010, henvendte bestyrelsen 
sig til ejeren og fik stenen 
overdraget til opsætning på 
en plads som foreningen ejer 
i Bobakkerne. Afsløringen 
af stenen og en tekst ved ste-
nen sker lørdag den 18. juni 
kl. 14. Alle er velkommen. 
Boesamfundet er vært ved et 
lettere traktement med  kage, 
vin, øl eller vand. Besøgende 
er velkomne til selv at tage 
kaffe med.  Mødested Bo-
bakkernes P-Plads. 

Fortsat fra side 11

Snorlige flækkemærker  foto. Dan R-J

…med skiftende farver i LED
pærernes lys?
Dette var noget af de mere 
eksotiske forslag til energi
løsninger på halvøen, da  
Helnæs Miljø og Energifor
ening besøgte Dansk Solar 
forleden.

Af Anders Lyng 

14 medlemmer havde afsat 
en tirsdag eftermiddag til et 
besøg på Solar Explorium, 
der er beliggende i Vejen. 
Det var Jans Elteknik, der 
havde skabt muligheden for 
at besøge et sted, hvor der er 
basis for at blive inspireret og 
få idéer til at investere ener-
girigtigt. Både for at spare 
penge og samtidig reducere 
C02-udledningen.

Fra fortid til fremtid

Vi blev modtaget af Gert, 
der er ansat hos Solar og som 
bor i Tommerup. Han havde 
sørget for kaffe og gav os en 
første introduktion. Solars 
administrationsbygning er 
et traditionelt byggeri med 
store glaspartier. Det blev 
opført for et par år siden i 
forbindelse med det oprin-
delige - 13 år gamle admi-
nistrationsbygning - og byg-
geriet var tilrettelagt så det 
matchede de byggetekniske 
krav på det tidspunkt. Un-
dervejs i byggeriet besluttede 
virksomheden at opgradere 
hele kontorhuset således at 
det kunne matche de bygge-
tekniske krav, der vil blive 
stillet til byggeri i 2015.

Energiteknisk besparelse

De energimæssige krav til 
den tid, vil betyde et loft 
over energiforbruget pr. m2 
på maksimalt 50 kwh/m2 pr. 
år. Dette mål skulle nås uden 
yderligere brug af isolerings-
materialer etc. Kun ved at 
investere i vedvarende ener-
giformer, anvende elektroni-
ske styringer etc. Der blev til 

dette formål investeret ca. kr. 
750.000 og der blev beregnet 
en tilbagebetaling via bespa-
relserne. Med de foretagne 
elektroniske løsninger har 
Solar sparet ca. 20.000 kwh 
hver måned og tilbagebeta-
lingstiden er derfor blot ca. 
3 år! Huset har ingen el-kon-
takter. Sensorer tænder auto-
matisk lyset, når der er bevæ-
gelse i rummet og afstemmer 
lysstyrken efter dagslyset.
En anden sensor måler tem-
peratur og C02 i rummet og 
aktiverer varme og ventila-
tion.
Når det er fyraften aktiveres 
persienner inde i termoruder-
ne for at sænke bygningens 
varmeafgivelse om natten.

Med godt resultat

Efter de første 2 driftsår har 
det vist sig at energiforbruget 
pr. m2 er helt nede på 44kwh 
/ m2 – altså langt under de 
kommende krav til nyt byg-
geri i 2015.
Virksomheden har kun 39 
m2 solceller og nogle få m2 
til vandopvarmning. Hele 
opvarmningen foregår ved 
hjælp af jordvarme. Der er 
installeret forskellige typer, 
der fungerer enten ved at 

Cobraformede 
lygtepæle på Langøre…

Cobrainspirerede lygter 
(Bjørn Nørgård) 
foto: Børge Helmer
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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
www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

Kunsten at 
Klippe græs

JOnsereD lt 2213
Kompakt og behagelig havetraktor,

der er let at manøvrere,
selv under trange forhold.

Klippebredde 77 cm

10.995,-
Fås mod merpris med trinløs

automatisk transmission

JOnsereD lM 2147 CMDae
Robust plæneklipper med elstart, autowalk, 

hjul med kuglelejer og tre forskellige 
klippesystemer - opsamling, bio-clip 

og bagudkast. Klippebredde 46 cm

4.195,-
Mulighed for finansiering via

Jonseredkortet – hør mere hos din 
lokale Jonsered-forhandler

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

 

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

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

 

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

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

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

www.helnaes-camping.dk 

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

Åbningstider indtil 2/7-2011
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

KORT NYT

hente jordvarmen via jord-
slanger eller ved dybdebo-
ring, hvor grundvandet hen-
tes op og afgiver varme til 
anlægget.

Inspirende tur

Energiforeningens medlem-
mer fik svar på de mange 
spørgsmål der blev stillet i 
forbindelse med demonstra-
tionen. De fleste medlem-
mer tænkte tilbage på de 
cirkulationspumper, der er 
installeret hos de fleste. Hvis 
de er blot få år gamle er de 
teknologisk forældede og det 
kan betale sig at udskifte til 
mere intelligente pumper. 
Besparelsen kan være op til 
9oo kr. på årsbasis og vil 
kunne være betalt over 2 – 
3 år via besparelsen. Noget 
andet der vakte interesse var 
den udvikling, der er sket 

med LED-pærer. Nu er det 
muligt at bruge LED-pærer i 
de lamper man har i forvejen. 
De er en del dyrere i indkøb 
men bruger kun en brøkdel 
så meget energi. Samtidig 
er disse pærers levetid op til 
30.000 timer eller mere og de 
afgiver ingen varme.

Gør noget ved det!

Alle tog fra Dansk Solar 
med mange gode input og 
med rundviserens sidste ord 
i ørerne: ” Lad din installatør 
lave en plan for renovering, 
udskiftning til ny teknologi 
og beslut dig så for hvordan 
du vil investere for at spare i 
hverdagen på det forbrug der 
ellers vil blive dyrere og dy-
rere i de kommende år!”

Ølsmagning for  
kneitene på Helnæs

Sæsonafslutning onsdag den 
18. maj 2011 afholdt i bor-
gerhuset. Vi havde inviteret 
Eddie Szweda fra Midtfyns 
Bryghus her til Helnæs for 
at fortælle om hans øl som 
vi samtidig smagte på. Bryg-
huset har 3 gange vundet 
priser for sine øl. Jeg tror, 
vi smagte på alle hans bryg, 
også en der ikke var lanceret 
endnu. Vi var 18 tilmeldte, 
hvor damerne kunne delta-
ge, og jeg mener, at der var 
mange øl, der tiltalte alle. 
Og så er der Eddie selv, han 

var utroligt underholdende, 
der var i perioder ikke et 
øje tørt af latter. Han er flyt-
tet til Danmark for ca. 18 år 
siden, gift her og har kæm-
pet med sproget i starten, 
hvilket han gav mange sjove 
eksempler på. Han gav også 
nogle levende beskrivelser 
om, hvordan man burde nyde 
hans øl, f.eks. hans Imperial 
Stout. Da vi havde smagt på 
et par øl, holdt vi spisepause 
med Annelises udsøgte pølse 
/ ostebord med rigeligt brød 
til. Hele fornøjelsen kostede 
210 kr. pr. deltager, og var 
alle pengene værd.

Dan Ravn-Jonsen

Udvalg af bryghusets øl  foto: Dan R-J
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
5. juni 11.00
12. juni 9.30 Pinsedag
13. juni 11.00 
Friluftsgudtjeneste 
(se annonce side 10)
19. juni 9.30
26. juni ingen
3. juli 9.00 (RG)
10. juli ingen

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

Forsamlingshusets 
årskalender
Fugleskydning  16. juli
Oktoberfest  8. okt. (ændring)
Generalforsamling  15. nov.
Juletræ 17. december 

Oktoberfesten erstatter høst-
festen idet vi vil prøve at 
finde på noget nyt i år.
På bestyrelsens vegne
hefohus@gmail.com
Susanne

Indvielse af slægtsvartegn
Indvielse af Boesamfundets 
slægtsvartegn og en tekst 
ved stenen sker lørdag den 
18. juni kl. 14. 
Alle er velkommen. For-
eningen er vært ved et lettere 
traktement med kage, vin, øl 
eller vand. Besøgende er vel-
komne til selv at tage kaffe 
med. Mødested P-pladsen i 
Bobakkerne. 

HELNÆS CAMPING
Aktivitetskalender i juni
Pilefletkurser 
(se herom andetsteds)
10.-12. juni Weekendpakke 
med guidet tur i Danmarks 
Fugle Zoo
10.-13. juni Weekendpakke, 
hvor der bygges tømmerflåde 
til stranden
23. juni Sct. Aften. Bålet tæn-
des og der synges sammen.

For deltagelse i 
weekendpakkearrangement 
henvendelse til:
Eigil Kristensen
Tlf. 64 77 13 39 eller
40 42 93 88

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.

HELNÆS KULTUR- OG
MUSIKFORENING
Lørdag den 18. juni kl. 20
Nordens Tone
Lørdag den 2. juli kl. 20
Gunde On Garner
Lørdag den 16. juli kl. 20
Cabaret
Lørdag den 30. juli kl. 20
Doc Houlind all Stars
Lørdag den 20. august
Den fynske opera

Spillested: 
Helnæs gl. Præstegård
www.helnæskultur.dk
Billetbestilling: 
Tlf. 61 73 45 40
Bestyrelsen

Fyraftensmøder
Energiforeningen inviterer alle 
på Helnæs til fyraftensmøde: 
2 familier sikrer sig varme ved 
bæredygtig energi og tekno-
logi! Onsdag den 22. juni kl. 
17-18.30. 
Kl. 17 – hos Hans Kristian 
Erbs, Helnæs Byvej 50.
Her vises solfanger kombineret 
med pillefyr. 
Kl. 17.45 – hos Jørgen Went-
zlau, Kildegård, Stævnevej 21. 
Her vises Gasogenovn kombi-
neret med solfanger.
Lad os inspirere hinanden! 
Alle er velkomne til at deltage. 
Tilmelding ikke nødvendig.
Anders Lyng fmd.

KURSUS I 
PILEFLETNING
Pilekurser for begyndere 
og øvede. 4. og 5. juni, 25. 
og 26. juni, 10. og 11. sept.
på Helnæs Camping. Begge 
dage fra kl. 9-15. Pris: 550 
kr. og materialeudgifter. Til-
melding til Rie: 22 74 11 68.

PETANQUE – Sæsonen er 
i fuld gang 
Har du lyst til at prøve det, 
så kom og vær med.
Vi spiller på boldbanen hver 
tirsdag kl. 19.00.
1. tirsdag i måneden med 
grill-aften, hvor vi starter kl. 
18.00.
Bestyrelsen

DET SKER JUNI 2011 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

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 2011
sydfynske øer i Maj 9. maj – 15. maj 1 uge
slotte og Herregårde på fyn 16. maj – 22. maj 1 uge 
fynsk natur og fortidsminder 23. maj – 29. maj 1 uge
vandringer langs lillebælt 30. maj -   5. juni 1 uge
vandringer langs øhavet 6. juni - 12. juni 1 uge
oplev sydfyn - mest for ældre 13. juni – 19. juni 1 uge
oplev sydfyn - mest for ældre 20. juni – 26. juni 1 uge

sensoMMerHøjskole – også for seniorer
oplev sydfyn – mest for ældre 22. aug. – 28. aug. 1 uge
Menneske og tro 29. aug. -   4. sep. 1 uge
vandringer i Høstens tid 5. sep. – 11. sep. 1 uge
fynsk natur/kunst/Højskolefag 12. sep. – 25. sep. 2 uger

kunstskolen på Helnæs – soMMeren 2011
Maleri – tegning – Akvarel – keramik
uge- og 14-dages kurser fra 27. juni til 21. august

Aktiv på 
sydfyn

Bestil brochurer  64 77 19 93www.helnaes.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

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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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
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 2015 9773

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6471 1660 / 2720 1668

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

KØB OG SALG PERSONLIGE

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 

Udlejes: Ferieappartment 
Sælges: Ny børnerejseseng 
300 kr., 2 stk. brugte, funk-
tionsdygtige (antikke) bræn-
deovne 8000 kr. og 6000 
kr. og Originale petroleums 
skibslamper pr. stk. 800 kr. 
Hanne Bess, Bogaarden.
Helnæs Byvej 3, DK-5631 
Ebberup
Tlf. 64 77 18 59

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

Sælges: 
Islandsk hest, sort/brun val-
lak 7 år gammel.
Den er tilredet – har gode 
gangarter.
Faderen er Heikir fra Kjar-
tansstødum
Moderen er Litl Emma fra 
Skuld-Nord.
Pris: 40.000 kr.
Henvendelse til 
Mie Andersen
Tlf. 47 52 37 47 eller 
mobil 21 20 23 46

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 
24822530

Taksigelse
Mange tak for opmærksom-
heden ved vort krondiamant-
bryllup den 14. maj.
Max og Hansine, Helnæs 
Byvej 36, Helnæs

Taksigelse
Mange tak for gaver, lyk-
ønskninger og anden op-
mærksomhed ved min kon-
firmation den 1. maj i Helnæs 
Kirke. 
Benjamin Dag Ravn-Clasen
Lindhovedvej 20, Helnæs

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

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

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 kartofler. 
tlf. 31 33 41 49 / 64 77 12 68
Regner Madsen

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

JOLLE med motor og 
ophalervogn sælges
14 fod’s db. skroget glasfiber 
jolle m./ årer med Johnson 4 
hk motor m. kort ben. 
Sælges samlet – Giv et bud
10 stk. rednings- og svøm-
meveste i str. fra 10 / 20 kg 
til og med 90+ kg 
Pris: Kr. 100,- pr stk.
Dreisler, Ryet 22, Helnæs
Tlf. 64 77 12 72 / 24 62 84 03 
/24 82 25 30 
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dalvænget 10
5610 assens
tlf. 64 71 55 58
biltlf. 40 11 81 26
e-mail: 
erling@ep-assens.dk

Sønderby 
Smede og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

STØT ANNONCØRERNE
SÅ STØTTER DE OS

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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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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Hyld fandtes før i tiden ved 
alle gårde og huse. Fuglene 
såede dem, og hvor der var 
en smule fred, ved en husside 
eller i et hegn, skød hylden 
op. I dag findes de mest i vild 
udgave og står langs mark
skel og i hegnene, også her på 
Helnæs.

Det var en nyttig busk, hvis 
blade, blomster og grene 
blev udnyttet. Desuden tro-
ede man fuldt og fast på, at 
busken beskyttede hjemmet 
mod ildebrand. Man troede 
også, at busken var ellepi-
gernes skjulested, ”og kom i 
blomstringstiden en pige og 
hendes ven til sæde i dens ly, 
var det svært for hende, at be-
vare mødommen”. Og det er 
jo godt at vide på forhånd!!
I dag bruger mange at lave 
hyldesaft af bærrene, men 
man kan også selv producere 
den herligste hedvin, som er 
rigtig god, enten alene, eller 
måske sammen med lidt tonic.

Her er opskriften, hvis du 
har lyst til at forsøge dig som 
vinproducent:
30 store skærme hyldeblomster

2 appelsiner i skiver, med 
skræl
3 citroner i skiver, med skræl
2 kg. sukker
30-35 gram alm. bagegær
5 liter kogende vand

Hyld, citrusfrugt, sukker og 
vand blandes i en absolut ren 
spand.
Ved håndtemperatur tilsæt-
tes gæren, og der røres rundt.
Det står nu i 4 døgn, med 
omrøring af og til, derefter 

sies det og væsken hældes på 
store flasker – husk plads til 
en gæring – med cellofantop 
på. Prik huller i låget. (Eller 
brug en vinballon med gær-
rør, hvis du har det!)
Lad det stå i ca. 2 mdr. til al 
gæring er ophørt
Filtreres/sies over i rene fla-
sker og proppes til.

God fornøjelse sbs

Kilde: Landbokvinden

Så er det NU hylden 
blomstrer

Hegn med hyld  

Hyldeblomstvin


