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Indtryk fra Australien
– Her Operaen i Sydney
– Se side 10

Kursus på højskolen om
fynske slotte og herregårde
– Se side 5

Pinsegudstjeneste under
åben himmel
Vejret var tørt og lunt, da
mere end hundrede mennesker samledes på Drejet
i Thorøhuse. En frisk brise
blæste ind fra Lillebælt og
gjorde det nødvendigt for
præsten, Lizette Harritsø, at
samle en større bunke sten
til at fastholde papirerne,

ligesom brass-bandet, Brasseneserne, måtte sætte flere
klemmer på nodestativet for
at holde noderne fast. Det
havde på forhånd været nærmest umuligt at tænke sig, at
så mange biler kunne passere
gennem de smalle gyder i
Thorøhuse, især ned til For-

Foto: hba

samlingshuset. Alt gik dog
smertefrit og det blev det en
vellykket friluftsgudstjeneste. Præst, kordegn og de
akkompagnerende blæsere
medvirkede i høj grad også til
successen. Det er en tradition,
som de fire samarbejdende
kirker har gode muligheder

for at gennemføre i de naturskønne områder, som sognene rummer. Tilslutningen
viser også, at menigheden
nyder denne særlige begivenhed i naturens store katedral.
Dertil hører så også pølser,
øl og vand og en snak inden
man går hjem.
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Om maleren A. Arp Hansen, der boede i Helnæs gl. Præstegård i
godt en snes år. Datteren Jette har her skrevet om sin far. – side 4
At tænke sig – på Højskole som 68 årig
Tænk, at man i en alder af 68 år skulle opleve et højskoleophold,
for første gang i ens tilværelse.
Og det har bare været en rigtig god oplevelse. – side 5 og 6
Helnæs Kultur- og Musikforening har
afholdt tre arrangementer:
Helnæsdagen den 29. april, en naturvandring og musikalsk foredrag den 12. maj og en kirkekoncert den 2. juni. En billedreportage. – side 7 og 8
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Sabbatår i Australien
Henrik Mygind fra Søgård, Helnæs, har sendt denne beretning til
HP. Her fortæller han, hvorfor han tog af sted, og hvad han har fået
ud af turen. Og om hvad han helt konkret ikke skal arbejde med i
fremtiden. – side 10
Et lykkeligt liv – minder fra Helnæs (Del II)
Vi har bedt 95-årige Betty Skousen fortælle om sin barndom og
ungdom på Helnæs og andre steder. Om skolegang og arbejde som
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HELNÆSPOSTEN
UAFHÆNGIG AF POLITISKE, ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIGE INTERESSER
RYET 22 · HELNÆS · 5631 EBBERUP · TLF. 64 77 12 72 · MOBIL 24 82 25 30
E-MAIL: DREISLER@MAIL.DK · www.helnaesposten.dk
HELNÆSPOSTEN UDKOMMER HVER MÅNED. oplag 300 ekspl. omdeles gratis
til SAMTLIGE HUSSTANDE PÅ HELNÆS og i sommerhusområdet. sælges i
abonnement og løssalg (spar, ebberup)
UDGIVER: HELNÆSPOSTEN (selvejende)
REDAKTION: POUL DREISLER (ANSV.)
REDAKTIONSUDVALG: ANNE K. HANSEN, ANDERS LYNG, ANDERS L. RASMUSSEN,
SUSANNE B. SØRENSEN, MARIANNE S. THERP, HELLE BLUME ANDRESEN

JUNI 2012

Leder
I bogen, ”De tolv halve”, har forfatteren fulgt med på nettet
og registreret, hvad der sker herude på vores ”halve ø”. Alt
det, der opregnes, gav anledning til at tro, at folk herude
alle måtte være efterlønnere for at få tid til at deltage. Forleden gav en lokal bekendt udtryk for at nu var det snart
for meget. Der var ingen ende på, hvad folk fandt på at
underholde sig selv og hinanden med.
Udbruddet nåede i stemmestyrke en dygtig degns og tilhøreren måtte spørge, hvad der var galt med det. Har enhver
ikke sit frie valg til at deltage i, hvad man har lyst til? Så
var mangfoldigheden da kun et plus, lød det. For mange år
siden frygtede folk, at nu ville forsamlingshusene lukke
og man ville blive siddende hjemme foran fjernsynet hele
ugen, også om onsdagen, hvor der ellers kun var prøvebillede. Det er slet ikke gået sådan.
Ser vi på vort lille blad, er det også denne gang fyldt med
historier om alt det, folk giver sig af med, når de skal fornøje sig. Læg især mærke til variationen i historierne, fra
Bågø til Australien, fra opera for børn til den 95 – åriges
erindringer, fra Elvis til ”Fredsorkester-musik i kirken”.
Fra gudstjeneste under åben himmel til 5-retters menu i
Forsamlingshuset for folk, der har den pudsige hobby at
køre rundt en hel lørdag i en flere kilometer lang kø i en
gammel bil. Om andre, der frivilligt har meldt sig ind i
”skolen for livet” igen. I Højskolen. De sidste tre uger har
3 gange 20 mennesker, heraf nogle lokale fra Helnæs, Assens og omegn, befolket højskolen sammen med mennesker fra resten af landet. Folk der har valgt at opleve Sydfyn med Helnæs Højskole som udgangspunkt.
Tre uger med varieret indhold, nogle med busture og andre
med lokale traveture, alle med et åbent sind, og et blik
for, hvad der er at byde på. En natur, som forekommer
sjælden smuk, omgivelser, der indbyder til at fortælle historier om svundne tider. Slotte og herregårde ligger som
historiens bogmærker, hvor man slår op og hører om dengang. Hjemme i de nymalede lyse lokaler klinger klaveret,
harmonikaen, violinen, guitaren som akkompagnement til
fællessangen. Og der lyttes til foredrag, der i deres antal
og mangfoldighed minder om et radioprogram, der kaldtes: ”Hvad som helst – et kulturmagasin”. Det er, hvad det
er. Deltagerne går kun ud af lokalet, fordi maden er uforlignelig herlig. Ingen slipper fra den, i øvrigt sunde mad,
uden vægtforøgelse. Så, kom ikke og sig, at der er trist på
udkanten. Det er disse omstændigheder, mangfoldigheden
i (forenings)livet, der bl.a. skaber grobunden for højskolens
livsoplysningsgerning, som den siger – og omvendt. Vi er
utroligt privilegerede ved at have sådan en skole blandt os.
		
		 pd
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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen

Mercedes-klubben på Helnæs Studieorlov

Bemærk parkeringen rundt om forsamlingshuset

Det forekommer ganske
selvfølgeligt, at en tur rundt
på de små veje i det Sydvestfynske landskab vil føre
den vejfarende til Helnæs.
Ligeså selvfølgeligt er det,
at gøre holdt ved templet for
tarteletspisning, thi når ”Tarteletter er Gud på Helnæs”,
jf. den nyligt udkomne bog
”Tolv Halve”, så må det 105
årige forsamlingshus være
et tartelet-tempel. Ikke færre
end 45 medlemsbiler med
90 deltagere deltog. Bilerne
var af alle slags, en myriade
af modeller, alle mulige årgange og størrelser (dog flest
sportsmodeller), og det mest
imponerende er den indøvede teknik med parkering. Ingen holdt på vejen. De mange
biler smøg sig rundt om det
gamle hus som var det et
centrum i en rundkørsel.
HP´s udsendte skulle forevige dette syn og skulle blot
kaste et blik ind i køkkenet,
hvor Annelise og Kristian
knoklede i uvant sammenbidt
tavshed. Prisen for et foto i
køkkenet, viste sig at være
som de andre gange, pressens nysgerrige repræsentanter har været der: hurtig
håndvask og så i gang med

Foto: pd

at røre, række, vaske fade og
fylde tarteletter op. Det blev
med den sædvanlige 5 retters menu til 450 stk. og lidt
til. Da fadene med den tredje
runde var båret ind, kunne
Annelise med et suk konstatere, at nu havde vi nået at
servere 3 runder til det tidspunkt de kørende skulle være
ankommet. De var kommet
en time før programmeret
tid. Alt forløb som det plejer.
Menuen var: laks og spinat,
rejer og champignon, høns i
asparges, chilli con carne og
endelig dessertskålen med
flødeskum og hindbær. Efter
dette måltid, som afvikles
uden andre festligheder end
spisning og en tale, kørte
hele karavanen, efter udtrykt
tilfredshed, atter ud af øen
til Hagenskov, hvor Britta
Schall Holberg skulle fortælle om slottets historie.
Inden sidste bil var kommet
ud, var der fyldt i tiloversblevne butterdejsskåle til
personale og medhjælp. En
herlig måde at afprøve sliddet og iagttage den mangeårige rutine, der præger arbejdet og især det enestående
samarbejde mellem Annelise
og Kristian.
pd

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

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

Den mest solgte bog i det
20. århundrede, bortset fra
biblen, er et eventyr. Et moderne et af slagsen. Det er
trebindsværket: ”Ringenes
Herre”, som er solgt i over
100 millioner eksemplarer,
filmatiseret og set af mange,
mange flere. Bogen er skrevet af J. R. R. Tolkien, som
var professor i Angelsaksisk
og Engelsk Litteratur i universitetsbyen Oxford, som
jeg sammen med en lille
gruppe teologer, lærere og
universitetsfolk besøgte i
foråret 2010. Her fik jeg den
idé, at jeg godt kunne tænke
mig at studere Tolkiens arbejder og tanker lidt nærmere, og sammenligne dem
med Grundtvigs. Derfor har
jeg søgt Fyns stift om studieorlov, og har, efter 9 år i
embedet, i sommeren 2012,
fået bevilget 3 mdr.’s orlov,
fra d. 1. juni til d. 31. august.
Emnet er: ”J.R. R Tolkiens
syn på myter og eventyr og
Grundvigs historisk-poetiske anskuelse”. Tolkien var
– ligesom Grundvig – i sin
digtning inspireret af gamle
myter og sagn, bl.a. den nordiske og finske mytologi,

Pastor Ulla Charlotte Hansen

PETSHOP:
Kvalitetsfoder
til katte, hunde,
marsvin
og kaniner

det angelsaksiske Beowulfkvad, og naturligvis biblens
fortællinger.
Vikarpræst under
sognepræstens studieorlov

Søndag den 3. juni 2012 indsættes pastor Ulla Charlotte
Hansen som fungerende sognepræst i Helnæs kirke kl.
9.30 og i Dreslette kirke kl.
11.00.
Ulla Charlotte Hansen er oprindeligt uddannet cand.rer.
soc. og har bl.a. arbejdet på
Arbejdsformidlingen i Odense i mange år. Ulla Charlotte
blev cand. theol. fra Københavns Universitet i 2010 og
siden ordineret i Odense
Domkirke den 13. februar
2011. Derefter har hun virket
som fungerende sognepræst
i Fyens Stift, senest som
vikar i Grindløse–KlinteNr. Sandager pastorat. Ulla
Charlotte og hendes mand,
Jens, bor sammen med hunden Monty på en landejendom i Vedtofte.

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

4

HELNÆSPOSTEN 			

Kim Vinduespudser
– det er da klart!

Vinduespolering til erhverv og private

Tlf. 6085 8784

kimvinduespudser@gmail.com

HELNÆSHUS

Grafisk

Mangler du en folder, brochure eller et nyt
visitkort, så få et uforpligtende tilbud.
www.helnaeshus.dk
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TEMA: Kunstnerliv
på Helnæs
Maleren A. Arp Hansen boede
i Helnæs gl. Præstegård i godt
en snes år. Her var atelier
og galleri og præstegården
fortsatte efter ægteparret Arp
Hansens død som galleri og
blev gradvist et spændende
kulturhus og udgangspunkt
for megen kunstnerisk aktivitet. Datteren Jette har her
skrevet om sin far.

KUNSTNERLIV
Af Jette Arp

LÆDERVARER
OG HOBBYARTIKLER
AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS
TLF. 64 71 24 12

SAVE - SAVE
BRÆNDE
SPA0R0,0

Kr. 1

HUSQVARNA
455 Rancher

Stærk, robust og hurtig reagerende motorsav
3,5 HK - 15” sværd
Vejl. udsalgspris Kr. 4.795,-

NU Kr. 3.795,-

HUSQVARNA

På Helnæs Kirkegård finder
man en gravsten med denne
indskrift: Maleren Arvid Arp
Hansen 1920 – 95. Maleren …
sådan havde far bestemt, at der
skulle stå på stenen, for hans
identitet skulle først og fremmest søges i denne ”titel” - til
trods for sine mange andre tidligere gøremål spændende fra
arbejde med skiltefabrikation,
reklame, blade, messearrangementer osv.
Men hans drøm var nok i virkeligheden udelukkende at beskæftige sig med at male billeder. Det stod ikke umiddelbart
skrevet i kortene, at noget sådant ville kunne realiseres, for
som nummer fire i en søskendeflok i en husmandsfamilie
(i øvrigt på Horsenskanten),
måtte man kæmpe sig frem
alene, hvis man ville noget andet end det, man var født ind i.
Og nogen hjælp hertil fra samfundet fandtes ikke i 1930´ernes Danmark.
Helnæs gl. Præstegård

MOTORSAV
FRA Kr. 1.495,-

www.husqvarna.dk

www.kn-teknik.dk

Det blev på Helnæs i den tidligere præstegård, som vore
forældre erhvervede i 1975,
at far for alvor og på fuld tid
realiserede maler-identiteten.
Han holdt meget af at tale om
og forklare sine billeder, og
det fik han rig lejlighed til på
Helnæs Gl. Præstegård, der –
udover beboelse - nu kom til
at rumme et dejligt atelier og
fine udstillingsmuligheder. Et

Maleren A. Arp Hansen

stort antal besøgende gennem
tyve år fik gennem mødet med
maleren selv en oplevelse og et
godt indtryk af den billedverden, han bevægede sig i. Hans
billeder er abstrakte og hovedsagelig inspireret af klassisk
musik – en for ham uudtømmelig inspirationskilde.
Maleteknik med stærke farver

Hele paletten bliver brugt, og
det er ofte meget stærke farver,
han anvender; men altid i en
harmonisk og æstetisk sammenhæng. Farven er påført
lærredet med klud, spartel og
pensel, og de underliggende
farver forekommer at arbejde
sammen med de overliggende
og giver netop herved hans
billeder den særlige dybde, der
blev så karakteristisk for ham.
Flere arbejder er i hans senere
år blevet mere afdæmpede i
farverne, men stadig således,
at beskueren bliver draget dybt
ind i hans univers. Et univers,
der stik imod samtidsånden
søgte harmonien frem for det
disharmoniske. Der er således tilstræbt noget kosmisk
over hans abstrakte billeder,
der helt undgår dagsaktuelle
problemer og spørgsmål. Han
havde et ønske om, at hans billeder kunne bringe en slags
”forløsning” hos beskueren,
og dermed sætte denne i stand
til at opleve selvet løst fra jordnære problemer over i en anden dimension. En næsten religiøs længsel efter at overvinde
det smertelige, det pinefulde,
ondskaben, findes både i bil-
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leder og i digte, der ofte følger
med som fodnoter til malerierne. I bogen »Den blå Labyrint«
fra 1985 - som han naturligvis
selv havde tilrettelagt, og som
indeholder fine gengivelser af
udvalgte billeder - tog digtene
over og blev en kilde til forståelse af de tanker, der er indeholdt i hans billeder.

At tænke sig
– på Højskole
som 68 årig?
Tænk, at man i en alder af 68
år skulle opleve et højskoleophold, for første gang i ens
tilværelse. Og det har bare
været en rigtig god oplevelse.

Udstiller i ind- og udland

Efterlod sig udkast og skitser

En grundig og tiltrængt oprydning på atelieret efter hans
død har åbenbaret en mængde
af hidtil ukendte udkast og
skitser. Skitserne er næsten
alle udført på pap og papir
med oliemaling eller farvekridt eller en kombination af
begge dele. Langt de fleste af
arbejderne er ikke signerede
og bærer præg af forsøg og
afprøvning af nye teknikker

Arp Hansen i sit atelier

Højskoleophold
Af Susanne B. Sørensen

Den blå labyrint. Maleriet er inspireret af Jean Sibelius: Finlandia

og farvekombinationer. Det
ses tydeligt, at mange af skitserne er forlæg til større billeder. Skitserne og udkastene
giver et glimrende billede af,
hvordan han arbejdede og af
den umiddelbarhed, som er
skitsens natur.
Udover de talrige større og
mindre oliemalerier, som han
gennem årene har solgt, er adskillige af disse skitser senere
blevet erhvervet af nogle af de
mennesker, som satte hans bil-

leder så højt.
En utrolig produktivitet var
karakteristisk for ham. Den
gav sig udtryk i, at der altid var
gang i tre eller flere billeder
på samme tid. Når han gik i
stå med det ene, fortsatte han
med det andet, samtidig med
at grammofonen spillede det
stykke klassiske musik, som
han på dette tidspunkt var inspireret af. Han kom ofte slæbende med et stort lærred over
i ”privaten”, som han ville høre
mors mening om, eller – hvis
der var familiebesøg – vores
kommentarer til. Men som regel var billedet ”færdigt”, for
det var vanskeligt at forestille
sig, at netop dette billede kunne være anderledes. Der blev
til stadighed i hjemmet diskuteret farver, komposition og
det ”vi kunne se eller fik ud af
billedet” - ofte til langt ud på
natten. Vi blev alle i familien
– som de fleste af hans mange
besøgende - påvirket af hans
uudslukkelige engagement og
dybe indlevelse i maleriet.
Men ikke blot maleriet havde
hans store interesse. Også
møbeldesign og skulptur optog ham - og derfor har han
naturligt nok også selv tegnet
den gravsten, hvorunder vore
forældre ligget begravet - på
Helnæs… det sted, de begge
kom til at holde så meget af.

Emnet var ”Slotte og Herregårde på Fyn”. Og vi har
oplevet dem i alle varianter, lige fra det fantastiske
Glorup Slot, hvor der er et
utrolig smukt og originalt
inventar, til det meget kommercielt drevne Hvedholm
med spritnyt indbo i gammel stil, og derfra videre til
det helt faldefærdige, som i
dag står ubeboeligt. Her tænker jeg på Hesbjerg, hvorom

Slottet Hesbjerg i forfald Foto: sbs

der i øvrigt er lavet en meget
smuk og speciel film, også
vist i TV. Vi så filmen som
introduktion til turen – den
portrætterede den nu afdøde
ejer, teologen Laursen Vig og
en russisk ortodoks nonne,
Ambrosia, som skulle bebo
slottet. Hun skulle danne fortrop for en gruppe ortodokse
nonner og oprette et kloster
på stedet. Et spændende, men
ret umuligt projekt, da der
fattes kapital.

Læs mere på side 6

t

Udover sin faste udstilling i
præstegården, havde han udstillinger mange steder i Danmark og i udlandet. En særlig
glæde for ham var at udstille i
Paris i 1984 på galleri ”Bernheim Jeune”.
Også de udsmykningsarbejder,
han udførte rundt omkring i
Danmark (på skoler ofte i et
tæt og frugtbart samarbejde
med elever), optog ham meget.

5

6

HELNÆSPOSTEN 			

JUNI 2012

Fortsat fra side 5

I alt har vi besøgt 6 steder.
På alle steder har vi været
vist rundt af meget vidende
guider eller af ejeren selv.
En fantastisk oplevelse, specielt fordi nogle af stederne
ikke normalt er tilgængelige
for offentligheden.
Men et højskoleophold er
mere end bare selve emnet, som er oplevet ved at
vi har kørt i bus fra sted til
sted. Det er også foredrag
og et møde med nye udenøs
mennesker, nye tanker og
holdninger. Mon ikke det er
meget sundt i sådan et lille
samfund som vores her på
Helnæs? Og mange sange,
gammelkendte som nye.
Dejligt.
Det har været en rigtig god
uge. Vanedannende? Måske,
flere kursister er gengangere, en enkelt endog for syvende gang.
Prøv det!! Det kan varmt anbefales.

Frokost i det grønne med medbragt mad

Foto: sbs

Indgang til den ortodokse kirke Foto: sbs
på Hesbjerg, som stadig bruges

Hvedholm slot – så smukt udefra				

Foto: sbs

Åbningstider:
Alle dage kl. 8.00 - 19.00
Bager:
Alle dage kl. 7.00 - 19.00
POSTBUTIK:
Mandag til fredag
kl. 8.00 - 17.00

HÅNDKØBSUDSALG
Fra Assens Apotek
Varetur til Helnæs
HVER FREDAG

DANSKE SPIL

EBBERUPVEJ 75

TLF. 64 74 11 82

JUNI 2012		HELNÆSPOSTEN

7

Helnæs Kultur- og Musikforening har afholdt tre arrangementer:
Helnæsdagen den 29. april, en
naturvandring og musikalsk
foredrag den 12. maj og en
kirkekoncert den 2. juni. Det
er valgt at illustrere disse
begivenheder ved en billedreportage, så vidt muligt.

Samlet og kommenteret af:
mth, sbs og pd
Helnæsdagen 29. april

Helnæs Kultur- og Musikforening afholder sædvanligvis
alle koncerter om lørdagen,
men undtagelsen var, da
man afholdt Helnæsdag på
en søndag. Og godt for det,
da vejret lørdag var elendigt,
men havde forbedret sig meget til dagen efter.
Natur og mad

ret af Agernæs Saltvandssøer

Unge talenter underholder
i Laden

De to dygtige unge piger fra
Assens Musikskole, Arendse
Nordtorp og Sofie Bollen, lagde ud med irsk folkemusik. De
fortalte, de havde prøvet det på
et musikkursus og var blevet
meget bidt af det. Det var meget levende og livlig musik og
de skabte straks en god stemning i Laden ved Møllen og de
tog derefter til loppemarkedet
ved Højskole og Borgerhus og
gav nogle numre.

Jesper Buhl takker for bifaldet		

Foto: pd

Polonoise - en ung trio		

Foto: tv

Celloekspressen med dirigent Karen Valeur

Foto: tv

David

David Sørensen, som netop er
blevet optaget på Musikkonservatoriet, underholdt med
både moderne og klassisk
sang derefter med arier fra to
af Mozarts berømte operaer,
Don Juan og Figaros Bryllup.
Undervejs fortalte han lidt
om musikken. Der var blandt
publikum stor begejstring for
den unge mands sang.
Fra teltet

Kirsten Grove fortalte om
spiselige og uspiselige urter

En dag for hele familien
med NATUR, MARKED,
KUNST, FISK, MADLAVNING og MUSIK i lange baner tog sin begyndelse, da de
første gæster vi mødte kom
for at være med på gåturen
til strand og skov. De kom
tilbage med smil på læben
og var meget begejstrede for
turen, hvor Kirsten Grove
havde fortalt om, hvordan de
kunne kende forskel på de
spiselige urter og dem, man
skal afholde sig fra.
På pladsen ved grillen,
hvor Jesper tilberedte pølser, og bålet, hvor Grove
familien stod for tilberedning af fisk, blev der arbejdet flittigt og inden længe
kunne man forsyne sig med
smagsprøver af røget fisk
og grillede pølser, urtesalt
og pesto. Fiskene var leve-

Quiltepigerne og Helnæs
Kunsthåndværk havde fundet
ly for vinden i et stort hvidt
telt med deres fine ting.
Opera i børnehøjde

Jesper Buhl og hans hustru
Hanne Bramsens opera i
børnehøjde gennemførtes for
voksne, da der var meget få
børn til stede, og det blev en
succes. Jesper gennemførte
sine mangfoldige roller med
virtuos ynde, elegance og hu-

mor. Sang kendte arier, spillede en mini Wagner, hvor
han indtog alle roller. Det er
meget man får med sig hjem
en søndag eftermiddag i en
kaffelade.
pd
Polonoise

Jesper Buhl i baryton-positur

Tre unge konservatoriestuderende har fundet sammen om
noget svingende og meget
gammelt musik. De kalder
sig Polonoise og fyrer den
virkelig af, når de kaster sig
ud i den meget rytmiske og
livlige folkemusik. Trioen

spillede også ved Borgerhusets store loppemarked.
Celloekspressen

Slutkoncerten på dagen var
det imponerende store orkester af celloer i alle størrelser. De gav en fin koncert
med både folkemusik og
klassisk – med meget internationalt tilsnit. Specielt var
russisk musik flere gange
på programmet, da orkestret
få dage efter denne koncert
skulle til Rusland. Imponerende afslutning på dagen.
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Naturvandring og
musikalsk foredrag
om Elvis

Lørdag den 12. maj
– En dag for hele familien

Eigil og de 13 friske naturelskere på Maden

Der dukkede 13 friske naturelskere op, som trods
stærk blæst glædede sig til
en vandretur på Helnæs
Made. Især børnene nød at
”læne” sig op ad vinden.
Solen skinnede på os, mens
Eigil fortalte om plante-, og
dyrelivet og gav os nogle
flotte billeder af det, vi kunne møde på turen.
Efter at være blevet blæst
godt igennem var det dejligt at komme inden døre på
campingpladsen, hvor brændeovnen sørgede for en god
stemning og hvor foredragsholder og forfatter Peter
Borberg holdt et meget engageret foredrag om ”Drengen, som de kaldte kongen”.
Det er også titlen på hans

Foto: tv

bog om Elvis. Bogen er
skrevet som første bog i en
række om bøger for de små
om de store.
Det blev en forunderlig,
bevægende og dramatisk
fortælling om Elvis – alle
tiders største rockstjerne,
hvor de sjældne lydoptagelser satte prikken over
i’et på historien om et af nutidens første stjerner der fik
intens medieopmærksomhed og dermed en ekstrem
idoldyrkelse.
En god eftermiddag om den
fattige dreng, som gik efter
drømmen og blev verdensberømt.

JUNI 2012

En herlig
musikoplevelse
Lørdag d. 2. juni spillede to af
Middle East Peace Orchestra
medlemmer for os i Helnæs
Kirke.

Orkesteret er oprindelig stort
– sammensat af musikere fra
hele Mellemøsten på kryds
og tværs af religioner og landenes interne stridigheder –
men det er også dyrt – så vi
måtte ”nøjes” med to af dem.
Og sikke to – begge danskere og dog, den ene, Anders Singh Vesterdahl, var
af dansk/indisk og den anden, Henrik Goldsmidt, var
af dansk/jødisk afstamning.
Sammen spillede de arabisk,
dansk og jødisk musik. Ingen
højtalere, eller andre ”kun-

stige ting”, kun rene klare
vellyde.
Orkesteret blev dannet for ca.
10 år siden og har siden turneret i store dele af verden.
De har bl.a. arbejdet med
børn fra indvandrerkvarteret
i København, og med børn
i Israel fra både den palæstinensiske og den jødiske
gruppering. Og det virker efter hensigten!
Man gik derfra i en rigtig god
stemning, fantastisk aften.
Men i betragtning af, at koncerten var støttet økonomisk
af tre menighedsråd, Helnæs,
Sønderby og Kærum, var der
ikke overvældende mange
gæster, ca. 60. Ærgerligt!
sbs

Duoen Singh & Goldsmith i Helnæs Kirke

Foto: sbs

ÅRETS Detailkæde

mad med mere
Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak (aut. kloakmester)
Murerarbejde udføres · Belægningsarbejder
Udlejes:
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

mesterslagteren
Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58
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Fra Helnæs til Baagø
Torsdag, den 26. april mødtes en flok Helnæsboere på
havnen i Assens for at tage
med ”MF Assens Baagø
Færge ” til den 619 ha store
Lillebæltø, Bågø. På en halv
time nåede vi frem til øen
midt i bæltet.
Hvert år afslutter Torsdagsklubben sæsonen med en
udflugt til et sted i Assens
kommune, og det er ikke
vanskeligt at finde gode mål.
Vestfyn har utallige charmerende udflugtssteder. Ofte
har turene handlet om kultur,
men i år var der lagt mere
vægt på natur. På denne kølige dag viste naturen sig fra
sin meget karakteristiske
aprilside. Lidt sol, lidt blæst
og heftig regn. Heldigvis
blev vi transporteret rundt
på øen i ”Grisevognen” af
Søgårds ejer, Poul Nielsen.
Han er en engageret lokalguide med stort kendskab til
alt og alle på øen.
Øen har altid været beboet.
Herom vidner utallige fund,
nogle tydeligere end andre.
F.eks. en langdysse fra bondestenalderen, som øboerne
gerne så fuldt udgravet og
frilagt. Tidligere fund, både
danefæ og danekræ, opbevares nu på Nationalmuseet
i København, men i ”Hestestalden” finder vi et fint
lokalmuseum og en lun frokoststue.
Det var rart at komme ind
i varmen, så vi kunne nyde
de medbragte madpakker,

kaffen og Annelises hjemmebagte kringle, men endnu
bedre at besé de mange genstande og billeder fra øen.
Især gjorde plancherne om
de russiske krigsfanger indtryk. Tænk, at disse modige
mænd flygtede fra tyskerne,
flydende på et par lange træstolper eller i en flettet risbåd
- fra Jylland og henover bæltet til Bågø. Hvem ved hvad
en kratte er? Hvem af os har
set en isslæde til høst af tagrør eller en hørbryde i brug?
De mange genstande fortæller om et øliv, der var engang!
I dag er der kun 21 faste beboere på Bågø eller Baagø.
Begge stavemåder ses både
på kort og pjecer. Øboerne
gør dog en stor indsats for at
få flere folk til øen. Et stort
nybygget hus med ventesal,
kiosk, baderum og toiletter
er placeret tæt på havnen og
skal tjene både lystsejlere
og campister. Kiosken har
et stort vareudbud og kan
dække de fleste behov, og så
er den endda bestyret af en
gæv Helnæspige, Marianne
Mosegaard.
Denne nye og nydelige bygning er absolut nødvendig,
hvis man vil tiltrække gæster
til øen. I stærk kontrast hertil står en forsømt og meget
forfalden kirke. Selv fyret er
i bedre stand! Kirken blev
bygget i 1861 af en greve på
Wedellsborg, som ejede øen,
og den blev placeret sådan,
at greven kunne se kirken fra

Vinduespolering

Stormflodsstenen viser vandstanden 1872

sine egne vinduer på Fynssiden. I 1966 blev den givet
til Assens kommune, og den
var i 33 år den eneste kommuneejede kirke i Danmark.
I 1999 overgik kirken til Fyens Stift, og dermed til Assens Provsti. Som medlem
af Stiftsrådet er jeg chokeret
over at se, at der i Fyens Stift
findes en kirke i så dårlig
bygningsmæssig stand. Øens
beboere fortjener en kirke,
der bliver vedligeholdt!!
Øer bliver oftest fremhævet
for deres dejlige natur, for
freden og roen, stilheden. På
denne råkolde aprildag så vi
også flere fugle end mennesker; og de mange havfugle
behøver ikke at flyve højt.
Øens højeste punkt er Prinsehøjen på bare 8,3 m. Navnet skyldes kong Christian
den 10., der som kronprins
ofte gik på jagt på øen, og
som på denne høj havde udsigt over øen, ud over bæltet

Foto: ah

til Brandsø, Årø, Jylland og
Fyn, hvis det ellers var klart
vejr. Billeder på lokalmuseet fortæller om en overraskende stor vildtbestand,
som moderne landbrugsdrift
desværre har reduceret betydeligt.
Vi blev kloge på øliv denne
dag, og selv om Helnæs på
sin vis også er en ø, så gør
afhængigheden af en færge
dog en forskel. Sidst på eftermiddagen gik turen tilbage
til Assens, og hermed sluttedes en sæson i Torsdagsklubben, og en ny kan begynde i
oktober. Alle interesserede
er velkomne, og der er plads
til flere i Borgerhuset.
Hermed mine bedste anbefalinger og tak til Anne for
endnu et år med god tilrettelæggelse.
Inger Lund,
Helnæs Byvej 69

Helnæs Højskole

til erhverv og private

Vi sætter kvalitet, stabilitet
og loyalitet i højsædet.

'-&..*/(3&/²
7*/%6&410-&3*/(

Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
www.fl-rene.dk

Ro og PausePlads – Plads til:
En KunstPause – til ny energi
En TænkePause – til nye input
En FordybelsesPause – til nye vinkler
En AktivPause – til en ny start

www.helnaes.dk Tlf. 64 77 19 93
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Sabbatår i Australien
Henrik Mygind fra Søgård,
Helnæs, har sendt denne
beretning til HP. Her fortæller
han, hvorfor han tog af sted,
og hvad han har fået ud af
turen. Og om hvad han helt
konkret ikke skal arbejde med
i fremtiden.

Australien
Af Henrik Mygind

Efter gymnasiet og soldatertiden og inden starten på en
uddannelse, havde jeg lyst
til at komme ud og opleve
noget af verden, og eftersom
min far i sine unge dage selv
havde været i Australien for
at arbejde, hvilket han af og
til fortalte om, fik jeg interesse for at se Australien med
egne øjne. Jeg kontaktede organisationen IAEA, men det
selskab blev delt i to, så jeg
rejste derned med CAEPTravel to farm (udvekslingsorganisation) i stedet for. Selskabet sørgede for at finde en
værtsfamilie jeg kunne bo
og arbejde hos, samt flybillet til og fra Australien. Så
den 28. oktober 2011 rejste
jeg fra Kastrup lufthavn med
Singapore Airlines mod Singapore, hvorefter jeg skulle
flyve til Melbourne. Turen
tog alt i alt 32 timer, men jeg
havde også 11 times ventetid
i Singapore, hvor jeg var på
sightseeing. Opholdet varede
til 28. marts 2012. (5 mdr.)
Kom til fårefarm

Da jeg landede i Melbourne
blev jeg hentet ved lufthavnen af min værtsfar, og vi
kørte de 200 km til Skipton,
hvor jeg skulle være. Jeg
havde ønsket hjemmefra at
komme ned på en fårefarm,
for simpelthen at prøve no-

get nyt. Bestanden bestod
af 5-7000 får, 4 hyrdehunde
og 7 heste. Den ene af hundene arbejdede jeg med. Den
fulgte mig i arbejdstiden.
Den viste, hvad den duede til
en dag, da en vædder stillede
sig i angrebsposition. Hunden sprang til og bed struben
over på vædderen. Farmeren
sagde »Hunden gjorde hvad
den skulle«. Familien vidste ikke helt nøjagtigt, hvor
mange får de egentlig havde,
eftersom de ikke holder regnskab med deres dyr. Så hvis
der er et dyr, der dør, bliver
det bare smidt på en stak og
så brænder de dem, når de
engang får tid. Da der er ret
så varmt dernede, går dyrene
udenfor året rundt. Vi havde slet ingen stalde, kun et
»Wool Shed« som var et hus
med en masse fangebokse og
tre stande, hvor man kunne
stå og klippe fårene. Når fårene så skulle klippes, kom
der et hold på ca. 5 mand, alle
fra New Zealand, eftersom
de er meget billigere end de
australske arbejdere. Der var
som regel 3 mand, der klippede får og to damer som holdt
gulvet rent samt smed ulden
op på et bord, så min værtsfar kunne sortere det. Jeg
pressede ulden i nogle store
baller på 190-210 kg. Ulden
blev sorteret i mere end 5 kategorier alt efter hvilken race
man klippede. Selv alt det
beskidte uld fra bagdelen af
fåret kunne sælges.
Ejendom, maskiner
og afgrøder

Familien boede i et lille parcelhus med en masse folde
rundt om, der var 4000 ha,
der hørte til gården, så den
var anset som en lille gård

Store maskiner ved det ”lille” landbrug

dernede. Der blev kun dyrket
ca. 500 ha, resten var bare
folde som fårene gik i. Vi
dyrkede mest hvede, havre
og byg og en lille smule raps.
Landbrugsredskaberne var
meget ældre end hjemme
hos os, f.eks. kørte vi med en
Mersey Ferguson 65, og en
John Deer 8450 som var 27 år
gammel. Sommeren dernede
starter den første december
og høsten var ved juletid,
så det var en rigtig travl tid.
Mit arbejde bestod generelt
i at fodre får fra en bil med
trailer. De blev fodret med
en blanding af hvede, byg og
lupiner. Jeg skulle også fjerne
tidsler fra de store marker og
samle de døde får op og smide dem på stakken. Jeg havde
en bil til rådighed og skulle af
og til hente familiens tre børn
fra skole. Jeg havde stort set
fri i alle weekender, så dem
tilbragte jeg sammen med de
mange andre trainees, så vi
fik set en utrolig masse sammen.
Fritid og oplevelser

Nytåret blev fejret i Sydney,
Mads fra Abkjeldgaard og
jeg kørte de 1300 km dertil,
så det var en lang tur. Vi var
sammen med en flok andre
unge, der også var hernede
gennem denne organisation.
Det var unge fra alle mulige

Foto: hmh

lande, men de fleste var nu
fra Danmark. Fyrværkeriet
ved Operahuset var helt fantastisk. Der var samlet over 1
million mennesker nede ved
havnen. Det er svært at sætte
ord på, hvor anderledes det
er i forhold til, hvad man er
vant til. I februar tog jeg på
en safari tur rundt i Australien sammen med 40 andre
unge, hvor vi bl.a. så de 12
apostle, Ayers Rock, Cooper
Peedy, Alice Springs og selvfølgelig var vi også ude ved
Great Barrier Reef hvor der
blev dykket med skildpadder, hajer, pigrokker og en
masse farverige fisk. Selve
turen var på 24 dage og samlet set havde vi kørt næsten
9000 km. På den tur var jeg
også ude at flyve i både helikopter og luftballon samt jeg
prøvede at ride på en kamel.
Da vi kom til Guldkysten var
vi inde ved Steve Irwins Zoo
(krokodillejægeren) der kunne man kæle med kænguruer
og koalaer samt se et fascinerende krokodilleshow.
Det har været en rigtig spændende tur, en oplevelse for livet, og jeg fandt ud af, at jeg
i hvert fald ikke skal arbejde
med får fremover.
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Et lykkeligt liv – minder fra Helnæs (Del II)
Betty havde afkodet, at hvis
kalotten var skubbet ned
mod nakken, var læreren i
dårligt humør, sad den lige
på hovedet, var han i godt
lune.

Vi har bedt 95-årige Betty
Skousen fortælle om sin
barndom og ungdom på
Helnæs og andre steder. Om
skolegang og arbejde som
tjenestepige i forskellige
miljøer, om højskoleophold
og om tiden til hun, som hun
selv siger, bliver bondekone
i Mullerød. (Se Del I i HP nr.
5.2012)

…og pligter

Minder
Af Poul Dreisler

Skoletid…(1923)

Betty holdt meget af at gå
i skole. Skolebilledet fra
1930 viser alle børnene, de
to lærere, frk. Simonsen og
lærer Runge og skolekommissionen og en lille hund.
Skolegangen var delt op,
således den begyndte med
et år hos frk. Simonsen,
hvor årgangen var alene i 1.
klasse. Dernæst blev 2. og
3. år afviklet fælles, også
hos frk. Simonsen. 4-5, 6-7
år blev gennemført hos lærer Runge med to årgange
i samme klasse. Det kunne
også kaldes lille anden og
store anden, lille tredje og
store tredje, og så fremdeles. Skolegangen var hver
anden dag i alle 7 år. Betty
fortæller, at hun ikke havde
det svært med lektierne.
Hun var især god til regning, og hun holdt også meget af naturhistorie. Faktisk
voksede hos hende, gennem
hele skoletiden, et ønske om
selv at blive lærer, men det
var der ikke mange muligheder for dengang. Det glæder hende, at der i dag er
blevet højskole i den gamle
landsbyskole. På billedet
fra 1930 sidder lærer Runge
med en kalot på hovedet.

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

ELARBEJDE MED GARANTI

Syning efter mål Reparationer
Omforandring Skind og pels Broderi
l

l

l

Koloreret postkort fra hendes barndom med Bettys fødehjem på
nuværende Helnæs byvej. Huset blev ombygget i 1954 og ikke i 1854,
som der stod i sidste nummer.

måltider sammen, hvilket
ikke er en selvfølge i dag.
Konfirmation og livets alvor
(1930)

Betty står på billedet fra
1930 lige over lærer Runge
med to tykke fletninger.
Bror Anders er nr. to i bageste række, i matrostøj. Det
er det år, hun bliver konfirmeret. Hun har fødselsdag
den 19. oktober, hvorfor hun
her i april, kun er 13½, da
skolen sluttede for hende.
Og hvad så?? Det er mange
gange det store spørgsmål
for moderne børn. Men ikke
hos Jørgen Maler og Kirstine. Fruen på den store gård
(det var før den hed Gudmundsdal) Rasmine (Minna) Ellebæk havde været
omkring og forhørt sig, om
ikke det ville være en god
idé, at Betty kom hos hende
som stuepige fra 1. nov. Det
synes Kirstine godt om. Ingen spurgte Betty, men det
var vist heller ikke almindeligt dengang.
Betty blev stuepige
(1. nov. 1930)

Martin Ellebæk kom med

hest og vogn og hentede
hendes kommode. Hun cyklede selv sammen med moderen derned og så var livets
alvor begyndt. Betty holdt
meget af at være der. Hun
var der i tre år til 1933. Selv
i dag husker hun husets indretning. Den kan hun i blinde, siger hun. Der var ansat
en kokkepige, 4 karle og
en fast daglejer foruden en
gift fodermester, som boede
med sin familie i gårdens
hus, så han passede sig selv.
Daglejeren boede i sit hus
over på Sandet op mod skoven. Betty havde nogle faste
rutiner. Dagen startede med
at gøre folkestuen ren og
dække bord til karlene, der
kom ind for at spise. I folkestuen, køkken og baggang
var der hvidskurede gulve,
hvor der blev strøet sand på.
Det havde Betty aldrig prøvet før. Derefter skulle hun
rede karlenes senge og ordne deres værelser. Det var
kun karlene og pigerne, der
spiste i folkestuen. Martin
og Minna spiste sammen i
”den lille” spisestue. Martin
Læs mere på side 12

Aut. El-installatør

John Pedersen A/S
Melvej 8 - 5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14
www.jp-assens.dk
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Når hver anden dag var
fri, var det vigtigt at have
noget fornuftigt at give sig
til. Børnene blev sat til at
hjælpe enten derhjemme eller hos de, der havde behov.
Nogle gange tjente man lidt
ved det. Som nævnt samlede Betty kartofler og fik
en rigtig god hyre for det. 2
kr. pr. dag. Det sammenligner hun med, at hun senere
kunne tjene 20 – 40 kr. om
måneden i fremmede tjeneste. Også i hjemmet var
der pligter. Betty tænker tilbage på, at hendes forældre
havde en god måde at motivere børnene (ville man
sige i dag) til at tage del i
arbejdet derhjemme. Som
f.eks. at hjælpe med opvask,
gøre komfur rent, vaske
gulv i køkken og bryggers
og om lørdagen skulle haven trimmes, så den stod og
skinnede til om søndagen,
hvor alt skulle være pænt.
Pligterne kunne også være
at gøre rent i lærer Runges
hønsehus. Eller gå med moderen op i skoven og samle
optændingsbrænde og kvas
sammen med de andre søskende. Når de havde favnen fuld og ikke kunne bære
mere, sagde moderen: ”Vi
tager lige et lille tag mere
og så får I skidenæg, når I
kommer hjem”. Det var en
livret (æg i sennepssovs).
De havde den gode vane i
hjemmet, at alle hjemmeboende spiste alle tre daglige

12

HELNÆSPOSTEN 			

JUNI 2012

Fortsat fra side 11

skulle om morgnen have en
kop skummet fløde af den
friskmalkede mælk til sin
øllebrød.
Til Ørsted og København
(1933 -34)

Da tre år var gået, søgte
Betty nye græsgange. Hun
havde været på en sommerlejr i Ørsted i sommeren 1933 og her så hun, at
der blev søgt en ung pige.
Hun var der et år. Så rejste
Betty til København. Kromandens bror, den kendte
”fyrmester”, Niels Larsen,
(se HP2010.nr.11) havde
mistet sin hustru. Han boede i København med sin
søn Børge, der gik i gymnasiet. Niels og Bettys mor
havde aftalt, at det ville lige
være et sted for Betty. De
boede på adressen Amager
Brogade 42, husker Betty.
Niels Larsen var ansat ved
Fyr- og Vagervæsenet. Omgangskredsen, som Betty
også blev ført ind i bestod
bl.a. af den berømte forfatter Morten Korch og en
Helnæsdreng, der havde slået sig godt igennem i hovedstaden, tømrermester Sven
Storm. Hjemstavnsforeningen opsøgte hun også.
Betty brød sig ikke om
at være i København. Det
hjalp dog på hendes lyst til
at være der, at hendes ældste søster boede i Valby.
Hun kom altid og hjalp
til, når der var storvask og
større ting, der skulle gøres
i huset. Betty søgte tilbage
til Fyns land efter et år. Det
var i 1935.
Tilbage på Helnæs (1935)

Næste station var hos Karen Marie og Chr. Espersen,
hvor hun også blev et år. Det
var på Nygård, Helnæs. Her
skulle hun malke, og det
havde hun aldrig prøvet før.
Desuden skulle hun vaske
spande. Betty var en velopdraget pige, som lyttede
meget til sine forældres råd
og anvisninger. Hun fortæl-

Her køres et parti såmaskiner ud fra smed Boe. Maler Nielsen og Betty kan have malet dem.

ler om engang hun ville til
brugsbal i forsamlingshuset, noget hun ellers ikke
gik til. Hun havde dog fået
et godt øje til en kommis i
Brugsen og det ville være
spændende at gå til brugsbal, mente hun. Hun spurgte
sine forældre, som i princippet gav hende lov med ordene, ”at hun måtte godt, hvis
hun så ellers kunne få over
sin samvittighed, at se sin
far og mor sidde hjemme og
være kede af det”. Det blev
et samvittighedsspørgsmål,
som Betty selv måtte afklare. Hun blev hjemme. Hun
husker så også, at mange af
hendes jævnaldrende, hvis
de fik nej, blot sprang ud af
vinduerne, hvis de ville af
sted.
Hun ville gerne væk fra
Nygård, men kunne ikke
rigtigt få det sagt, før hun
fandt på at sige, at hun
ville på højskole. Det var
en plausibel forklaring.
Men da det kom til stykket,
fortrød hun det, men faderen, Jørgen Maler, sagde til
hende, ”når du har sagt A,
så må du også sige B”. Hun
kom så på Tommerup Højskole en sommer. Det var
for piger om sommeren og
for karle om vinteren.
Møder ”den eneste ene”

Efter Tommerup Højskole
kom Betty til Dalby ved
Kerteminde. Her er der
også en karl og han blev
så den eneste ene. Gerhard
Skousen kom fra Vamdrup.

Han var ud af en isenkræmmerfamilie og alle hans søskende kom i lære i handlen.
Han ville være landmand.
Gerhard kom til Højtofte i
Mullerød som fodermester
og Betty tog hjem til Helnæs og hjalp til hist og pist

ved familie, var i huset hos
Ellens far på Nørregård, da
han var blevet alene. Hun
boede hjemme i den tid.
Om vinteren hjalp hun sin
far med at male såmaskiner
hos H. J. Boe’s maskinfabrik i smedjen på Stævne-

Professioner og erhverv for ca. 80-100 år siden

Vi kommer til at tale om, at der i den periode, Betty boede på Helnæs var et utal af professioner og erhverv. Helnæs var et næsten selvforsynende samfund med mange
producenter, handlende og håndværkere, ligesom serviceerhvervene var rigt repræsenterede. Betty har sat sig
for at opregne, hvad hun kunne huske, og hun har noteret
det hele ned. I 1921 var der 560 indbyggere. Det højeste
på noget tidspunkt.
Der var en fyrmester og en fyrpasser, fiskere var der
mange af, Betty husker familierne Fløjborg, Vikkelsø,
Christiansen og Snitkær. Mange andre bedrev fritidsfiskeri til eget brug. F.eks. hendes egen far skrabede blåmuslinger, som han kørte hjem på en trillebør. Så kogte
moderen dem i gruekedlen og de blev spist som et lækkert aftenmåltid. Der var en møller. Udover at være et
spisested, havde kroen også udsalg af dagligvarer. Brugsen og Tatol var der, og et bageri og et mejeri. En hjemmeslagter, skomager og træskomager samt ”fransk vask
og strygning”, hvilket lyder som et ret eksklusivt erhverv.
Skolen med lærer og lærerinde, der var dame- og herrefrisør. Præst, maler, bødker, tømrer, sygeplejerske og
også en jordemor, hvilket lyder meget betryggende. Der
var to smede. En til hestesko var ham i nord og ham på
Stævnen var til maskiner både reparation og salg. En murer og en vejmand, en kogekone og en post. Til kirken
hørte foruden præsten en kirkesanger og en organist, dog
kirkesangeren var degnen eller læreren og organisten var
også telefonistinde. Der var også en (eller flere) mælkekuske, en skrædder og en pumpemager, og så var kransebinder Line i Hegningen også bælgtræder. Foruden alle
gårdene, der leverede mælk til Helnæs Mejeri. Lydia gik
til undervisning i violinspil hos Christian Danning, der
nu ligger på Helnæs Kirkegård. Der var også en ”skalleskomager og en vævermurer”. Og så kom der en uldkræmmer en gang om året, det var altid spændende at se,
hvad han havde med.
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vej. Hun havde det lettere
arbejde, malede låget, far
skulle male leverandørnavnet og det svære, og hun husker at kontrollen af hendes
arbejde skete ved at hendes
far lagde hovedet på skrå
ned ad det malede låg, så
kunne han let få øje på evt.
ujævnheder i strøgene, nogle steder kunne der endog
være en ”helligdag”. Så var
det om igen.
Giftermål og egen familie

En skønne dag meddeler
Gerhard, at han har købt en
lille ejendom på 9 tdr. land i
Mullerød, og det er hvad de
gifter sig på. Bliver gift 31.
juli 1938, Betty er da 22 år
gammel og i 1940 får hun
sit første af tre børn. Nu er
hun blevet kone og mor i
eget hus.
Betty bringer et perspektiv
vedr. børn dengang og nu
ind i slutningen af vores
samtale ved at fortælle, at
hun har et oldebarn i København, der er optaget på

Den kgl. Ballets balletskole,
og Betty skulle have været
til København og se hende
optræde for første gang på
scenen. Det magtede hun
dog ikke. Hun var inviteret
og ville meget gerne have
overværet det.

KORT NYT

Note:
Jørgen Hansen, den første
fæster af huset (nr. 49) er
Bettys tipoldefar, en anden
tipoldefar er Anders Petersen, Strandhaven, Ungersbjerge, Dreslette, hans søn
af 1. ægteskab er oldefar
Rasmus Andersen og bedsteforældrene hedder Johanne Kirstine Nielsen og
Anders ”Pumpe” Nielsen
og far hedder Jørgen Nielsen og mor Kirstine.
Pedersen, L.P.: Anders Pedersen af Strandhaugen,
Vestfyns
Hjemstavnsforeningsblad, 1949 fortæller
i en spændende lille artikel om Anders Pedersen og
hans liv.

De få friske affaldssamlere		

Strandrensning

Vejret var ikke med de mennesker, der kom til strandrensning i år. Den 12. maj 2012.
I hård blæst og bygevejr skulle
der samles affald. Vejret var
sikkert årsag til, at kun få
mødte op. Hvor der tidligere
år har været op til 40 personer om tjansen, var der kun 7
personer i år til at tage turen
rundt langs kysten efter affald.
Kommunens vogn var knapt
halv fuld af effekter. Kommu-

Maxi 3Fem
Fem veje
veje til
til den
den

Fem veje til den
Universalrengøringsmiddel
og
perfekte
græsplæne
perfekte
græsplæne
pletfjerner
til alle hjem.
perfekte
græsplæne
–
uden
arbejde
–
uden
arbejde
Afrenser–snavs,
olie,
sod, græs,
uden
arbejde
Kom ind til din forhandler og hør hvordan!
til din forhandler og hør hvordan!
rødvin Kom
og ind
meget
mere og
påhøralle
Kom
ind
til din forhandler
hvordan!
materialer, der tåler vand.
Antibak Cleaner

Automower®® Solar Hybrid
Automower Solar Hybrid
Til græsplæner på® op til 2200 m22.
Til
græsplæner på Solar
op til 2200
m.
Hybrid
Automower
Vejl. udsalgspris 19.995,–
Vejl.græsplæner
udsalgspris 19.995,–
Til
på op til 2200 m2.
Vejl. udsalgspris 19.995,–

Kombineret rengøringsmiddel
og kalkfjerner til badeværelset.
Afrenser snavs, protein og kalk
i bruseniche, håndvask og toilet.
Automower®® 230 ACX
Automower 230 ACX
Til græsplæner på® op til 3000 m22.
Til græsplæner på op
tilACX
3000 m .
Automower
230
Vejl. udsalgspris 19.995,–
Vejl.græsplæner
udsalgspris 19.995,–
Til
på op til 3000 m2.
Vejl. udsalgspris 19.995,–

Automower®® 265 ACX
Automower 265 ACX
Til græsplæner på® op til 6000 m22.
Til
græsplæner på op
tilACX
6000 m .
Automower
265
Vejl. udsalgspris 31.995,–
Vejl.græsplæner
udsalgspris 31.995,–
Til
på op til 6000 m2.
Vejl. udsalgspris 31.995,–

Pris pr. liter kr. 43,75

Se vejledninger og pletguide på www.maxi3.dk
Dealer
Dealer address
address

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

nen forlangte, at affaldet skulle sorteres i brændbart materiale og det andet. Småtingene
skulle i klare sække.
Efter strabadserne bød jagtforeningen på tiltrængt frokost.
Dejlig kartoffelsalat, lækre
grillpølser og diverse tilbehør.
Sådan en belønning skulle
man tro kunne trække flere
mennesker til at deltage.
Forhåbentlig kan traditionen
med strandrensning fortsætte
de kommende år.
ah

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

Vi hjælper Dem til rette med alt
Copyright
Copyright
Copyright
© 2012
© 2012
©
Husqvarna
2012
Husqvarna
Husqvarna
AB (publ).
ABAB
(publ).
All
(publ).
rights
All All
rights
reserved.
rights
reserved.
reserved.

Automower®® 220 AC
Automower 220 AC
Til græsplæner på® op til 1800 m22.
Til græsplæner på op
tilAC
1800 m .
Automower
220
Vejl. udsalgspris 14.995,–
Vejl.græsplæner
udsalgspris 14.995,–
Til
på op til 1800 m2.
Vejl. udsalgspris 14.995,–

Foto: ah

Ebberup og Omegns
Begravelsesforretning

Pris pr. liter kr. 43,75
Automower®® 305
Automower 305
Til græsplæner på® op til 500 m22.
Til
græsplæner på op
Automower
305til 500 m .
Vejl. udsalgspris 10.995,–
Vejl.græsplæner
udsalgspris 10.995,–
Til
på op til 500 m2.
Vejl. udsalgspris 10.995,–
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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
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DET SKER JUNI 2012
Gudstjenester i
Helnæs Kirke
10. juni
17. juni
24. juni
1. juli

11.00
ingen
9.00
11.00

Menighedsrådet - Rettelse
Det nyligt omdelte kirkeblad
omtaler Dreslette Sogns sogneudflugt som om den også
er udflugt for Helnæs Sogn.
Dette er ikke tilfældet. Menighedsrådet ved Helnæs
Kirke har sin egen udflugt
den 1. september. Nærmere
om denne udflugt i næste
nummer af HelnæsPosten.
Invitation
Helnæs
petanqueforening
spiller hver tirsdag kl. 19.00 på
Sportspladsen v. Hegningen.
Har du lyst til at prøve spillet,
så kom og hyg dig med os.
Hilsen Petanqueforeningen
Helnæs Forsamlingshus
I uge 26 og 27 kommer vi
rundt fra Forsamlingshusets
bestyrelse for at opkræve
penge til aktier.
Det vil være en RIGTIG
STOR HJÆLP, hvis du /I har
kontanter klar.
Prisen er 200,- kr. – hvis man
er fyldt 70, er det halv pris.
Vi tager også gerne mod betaling til ”fuglen”; det koster
40 kr. at komme på listen.
Fugleskydningen finder sted
d. 14. juli.
Vi vil gerne have mulighed
for at informere via e-mail.
Derfor har vi brug for din/
jeres e-mail adresse. Skriv
den ned og læg papiret i postkassen ved Forsamlingshuset. Den kan også sendes til
hefohus@gmail.dk
På forhånd tak.
Bestyrelsen

Forsamlingshusets
Årskalender
Fugleskydning
14. juli
Høstfest (rettelse) 31. august
Generalforsamling 13. nov.
Juletræ
15. december
Bestyrelsen
Helnæs Lokalhistoriske
arkiv
Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl. 9.30
til 11.30
Gåture - ændring
1. mandag i måneden kl. 19 fra:
Juni: Kirsten og Jens,
Helnæs Byvej 41.
Juli: Kamma og Erik,
Helnæs Byvej 18.
August: Lis & Viggo,
Strandbakken 35
September: Anette og Jørgen,
Lindhovedvej 5.
Campingpladsen:
Aktiviteter i juni/juli
23. juni. Sct Hans aften. Vi
tænder bålet og synger midsommervisen sammen.
4. juli. Cirkus Fyr & Flamme
(Danmarks mindste Cirkus)
giver aftenforestilling.
5. juli. Workshop (Cirkus
Fyr & Flamme) Prøv selv at
jonglere, trylle og øve dig i
”diablo”.
Højskolen
Opera på Helnæs Højskole.
Torsdag d. 14. juni kl. 19.30,
slår Helnæs Højskole dørene
op for en operakoncert med
sangere fra Den Fynske Opera under ledelse af operachef
Jesper Buhl.
Entre kr. 80,Kaffe & småkage, øl, vin og
vand kan købes til rimelige
priser.
Alle er velkomne
Henrik Hartvig, forstander
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Rubrikker sendes til Poul Dreisler
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

Skt. Hans Aften 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.
Hjertelig velkommen til alle
Arne Rasmussen, Østergård
Helnæs Kultur og
Musikforening - Rettelse
I programfolderen har der
indsneget sig en meget beklagelig fejl. Datoen på næste
koncert er ikke korrekt. Hvis
du orienterer dig om koncerter i folderen, skal du derfor
være opmærksom på, at en af
Danmarks største troubadourer, Peter Abrahamsen, kommer til Helnæs lørdag den 16.
juni og ikke som der står i
programmet den 9.
16. juni Peter Abrahamsen
30. juni Jazz i Rosenhaven
14. juli Cabaret – Uta Motz
28. juli Klassisk debut koncert
11. august Jazz i Præstegårdshaven
25. august Four Funen Females
8. september Opera

Go’ fest – Go’
musik
Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

Sønderby
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

FORENINGER
Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120
Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2327 6858
Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Jørgen Nielsen
Tlf. 6474 1681
Udlejning: Bente Haines
bentehaines@hotmail.com
Tlf. 6066 3341
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Mogens Rasmussen
Tlf. 2726 1362
Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Tlf. 6477 1870
Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307
Skolekredsen for
Helnæs Højskole
Anders Lundbeck Rasmussen
Nørrelundsvej 4,
5683 Haarby
Tlf. 6477 1083
Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668
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 Miljøog Energiforening
Fmd. Anders Lyng
Tlf. 6477 1804 / 2946 4619
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Køb og salg

Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til
leje.
Kr. 250,- i leje pr. halvår.
Kontakt Annelise Larsen på
64 77 15 95
Handy-man
Kalle Bus / Handy-man
Bus, hus, og haveservice
Karl-Erik Straarup
Tlf. 42 75 77 62
Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort
nok til 60-70 personer.
Pris 500,00 for en weekend.
tlf. 64 77 14 10
Henning Storm
Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt,
udlejes. Tlf. 64 77 14 85.
Helnæs Antik.
Udlejes: Ferieappartment
Sælges: Ny børnerejseseng
300 kr., 2 stk. brugte, funktionsdygtige (antikke) brændeovne 8000 kr. og 6000 kr. og
Originale petroleums skibslamper pr. stk. 800 kr.
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæs Byvej 3,
5631 Ebberup
Tlf. 64 77 18 59
Pony græsning/pasning
tilbydes
Vi tilbyder græsning/pasning
og ridning af 2 stk. ponies
(stang: 110-140 cm)
Periode: Juli (evt. juni/
august) på Helnæs.
Erfaren hesteejer, mor til 2
rideglade piger, der har reddet i 2 år.
Henvendelse Lone Schramm,
Lindhovedvej 18
Ring gerne tlf. 64 77 15 06

Sælges:
Plænetraktor, Partner 12-107
med trinløs gear kr. 5000,00
Lego Power Puller nr. 8457
kr. 500,00 – Lego Creator
nr. 5891 kr. 150,00 – Lego
Grand Emporium nr. 10211
kr. 700,00 – Skate Board,
incl. knæ og albuebeskytter,
hansker kr. 400,00.
Tlf. 64 74 16 81
Mindre opbevaringsrum
ønskes til leje
Mindre opbevaringsrum lager el. lign. (ca. 20-30 m2)
ønskes til leje på Helnæs, til
opbevaring af møbler, helst
med egen indgang.
Henvendelse Bente og Peter
Strandbakken 47
Tlf. 63 73 70 73 eller
mail: bente-peter@c.dk
Sælges fra egen avl
Kartofler til 3 kr./kg, løg til 5
kr./kg. og porrer, 5 kr. bundtet.
Bestil på tlf. 61 54 59 33.
Træffes bedst efter kl. 17.00.
Der er mulighed for levering.
Klaus Bang, Helnæsgaard
Helnæs Naturlam
Lammehøjreb
(lammeryg
uden ben) og grillpølser –
kan hentes fra fryser. Giv et
ring eller en mail en uges tid
før på 2720 1668 eller
mtherp@gmail.com
Spegepølse og rullepølse er
udsolgt. 1 hvidt lammeskind
(et stort 780 kr.) haves.
Med venlig hilsen
Marianne Therp
Kartofler på
Elmebjergvej 18
Ring og få et tilbud på større
partier og på vaskede kartofler.
Tlf. 31 33 41 49 / 64 77 12 68
Regner Madsen

Helårshus eller grund søges
Helårshus eller grund til opførelse af helårsbebyggelse
på Helnæs søges af yngre
familie.
Husets stand og størrelse er
ikke afgørende.
Kontaktes på tlf. nr. 3042
5095
Hus udlejes
143m² bolig 50m² carport og
redskabsrum.
Beliggende Stævnevej 10
Helnæs, 5631 Ebberup
Overtagelse efter aftale.
Kontakt: 64 72 22 72 / 20 27
16 72
Ruhårede gravhundehvalpe
med DKK-stambog sælges
Er klar til deres nye hjem
medio maj. Ring for uforpligtende besøg. Pris 6.000,incl. vac. og chip.
64 72 77 27/ 20 27 16 72
Gamle gule hårdtbrændte
fortovsmursten sælges
Ca. 10 kv.m. Pris: 600 kr.
Anders Sørensen
tlf. 64 77 14 85

Jil Indramning
v/Jan Lind

Afgræsning tilbydes
Til får/heste mv, i skov og på
mark. Bøgeskovsvej 16.
Tlf. 30 48 86 12/ 40 50 97 00.
Skovareal sælges
Skovstykke i Lilleskoven til
salg. Der er ikke landbrugspligt på jorden, så den kan ejes
af alle med anden matrikel.
Eigil 4042 9388

Gl. Brydegaard

byder velkommen
“Mad fra bunden
– til glæde for munden”
Åbent alle dage kl. 12-21
Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

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

w w w. nana agger . dk

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

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

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
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Jazzkoncert i nye omgivelser 30. juni 2012

Det er i disse smukke omgivelser, der er jazz den 30. juni

En eftermiddag for alle sanser midt i 8000 m2 have fra
kl. 13-17.
Havekultur og jazz med
Spinning Wheel.
Alle koncerter i Helnæs
Kultur og Musikforening af-

holdes om lørdagen. Denne
jazzkoncert er ingen undtagelse, da 30. juni ganske
rigtigt er en lørdag, men
tidspunktet er nyt. Det er en
eftermiddagskoncert, så man
ud over musikken kan nyde

blomsterpragten i den 8000
m2 store have bag Barløse
kirke og dertil et glas vin eller kaffe og kage. Musikken
spiller fra kl. 13, og haven
åbnes for gæster 12.30. Små
overraskelser kan opleves,

når musikken holder deres
velfortjente pauser.
Har I lyst til at sidde ned,
undervejs i arrangementet, er
det en god idé at medbringe
pude, avis, tæppe eller lignende.
mth

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

mping

det grønne

indtil 2/7-2012
ingstiderÅbningstider
indtil 2/7-2010

Dagligvarer,
brød søde
og lidttand:
til den søde tand:
arer, friskbagt
brød og friskbagt
lidt til den
Hverdage:

Weekend samt helligdage:

Middag 12:00 til 13:00
Aften
17:00 til 19:00

og			
14:30 til 19:00

Weekend samt
helligdage:
Morgen 8:00 til 10:00
8:00 til 12:00

0 til 10:00
8:00 til 12:00
0 til 13:00Bestil morgenbrødet
og dagen før,
0 til 19:00
14:30vitilfor,
19:00
så sørger
at det er klar til dig,

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