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”Fyldt med blomster blusser æbletræets gren.
Atter blåner himlen dyb og varm og ren.
Over markens blommer brummer humlebien honningtung og ør.
Ak, så blev det sommer! Vandrer du langs stien drømmende som før?”
(Ludvig Holstein, 1895)           Foto: pd
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LEDERINDHOLD

Der var engang…et blad 
Sådan begynder de gode eventyr, også det om HelnæsPosten. Her 
fortæller bladets første chefredaktør, Otto Arp, i brede linjer om
hvordan det hele begyndte. 
– side 4

Alexander Thieme er død 
Den 20. maj, døde Alexander af en sjælden og ondskabsfuld li-
delse, Creutzfeldt-jakob-sygdom, der blev diagnosticeret i efter-
året. Han tilbragte sin sidste tid på Assens Kommunes plejecenter, 
Kildebakken, i vissenbjerg, hvor han døde, 60 år gammel. 
– side 6

HelnæsPostens historie og udvikling 
Otto Arps artikel på side 4 vil blive uddybet her. HelnæsPostens 
udvikling bliver beskrevet og forklaret. Hvad var dens idé? Hvem 
var med og hvordan har det hele fungeret over tid?
– side 9 

TEMA: Landsbyen
Siden februar 2011 har HP rummet et tema om Landsbyen. I alt 
11 artikler er det blevet til, den sidste i februar 2013 og nu denne 
sidste resumerende artikel. Landsbyen XII 
– side 13

Helnæs og fremtiden – sådan lidt lommefilosofisk
Tanker om fremtiden er nyttige og nødvendige. Her tænkes pri-
mært på tiltrækning af flere beboere til de huse, der står til salg, 
hvordan skal man få interessen vendt mod bosætning her.
– side 15

På Helnæs er der vækstpotentiale
Såfremt politikere, rådgivere, finansielle aktører o.a., kunne finde 
frem til Helnæs, er forudsætningerne for at udvikle et spændende 
iværksættermiljø tilstede
– side 16

Leder: FARvEL – OG TAK, side 2
Pinsegudstjeneste i det frie – side 3
Kirken er et rum uden for kampzonen – side 3
Fernisering i Helnæs gl. Præstegård – side 6
Skåltegn og bægermærker på Sydvestfyn, Bogfernisering på Møn-
tergården, Odense – side 8
En åbenbaring i kirken på bakken – side 15
TAK – side 20

FARVEL – OG TAK
Helnæsposten lukker efter 7 ½ år. Det er blevet til 90 numre 
og vel ca. 700 artikler samt alle de faste rubrikker: Leder, 
Pastorens klumme, Det sker (om foreningsnyt), Køb og salg, 
Personlige mærkedage, Kort nyt og HP+, læserbreve og artik-
ler udefra. ’Det’ kun for børn’.

Vi har i de seneste numre orienteret om denne udvikling og 
forklaret baggrunden for beslutningen, der er den, at alderen 
har ramt redaktøren og hans hustru (bladets administrator) og 
ingen andre ældre eller yngre har ønsket at tage udfordringer-
ne op. Som vi har forklaret, er redaktør- og administratorjob-
bet meget bundet af deadlines og forpligtelser. Og hvis tilvæ-
relsens primære krav er en tålelig og ønskværdig og selvstyret 
sidste aldersperiode, må noget slippes. Og her er det blevet 
Helnæsposten, Helnæs Tarteletselskab og til sidst – Helnæs 
– som stedet - for fortsat livsudfoldelser. Vi er dog fulde af 
fortrøstning til, at skulle der opstå et savn eller et behov, så 
vil man finde på et alternativ, som vil kunne erstatte, hvad der 
måtte være gået tabt. Det er set på andre områder på Helnæs.
Vi vil med dette sidste blad markere, at det er det sidste, idet 
vi har valgt at afslutte de temaer, som har kørt i kortere og 
længere tid. Og vi bringer korte reportager eller anmeldelser 
af den sidste måneds begivenheder. Det er desuden valgt at 
bruge pladsen til historik og et tilbageblik over Helnæsposten 
som avis, hvor vi har gjort op hvor mange, der har været invol-
veret og har støttet op om dette blad i et af kommunens mind-
ste og mest sårbare områder. Vi er stolte af, at kunne sige, at 
vi har nydt fantastisk stor tillid hos vore annoncører og abon-
nenter. De har været ufattelig trofaste med en vedholdenhed, 
som vi tolker som et skulderklap til ’postens’ virksomhed. Vi 
har mange af de samme annoncører og abonnenter i dag, hvor 
vi lukker, som vi havde de første år. Det lille blads plads i det 
store samfunds knusende malstrøm betyder selvfølgelig en 
del. F.eks. en højskoles lukning og gentagne portostigninger 
slider på oplaget, men for de primære modtagere, Helnæsbo-
erne, og de vedholdende abonnenter og annoncører har bladet 
ikke været i en bedre form end netop nu. 

Hjertelig tak til annoncørerne og til abonnenterne – og ikke 
mindst til de mange, der har modtaget HP i deres postkasse 
på Helnæs – og tak til de, der har været med til at samle og 
formulere læsestof til bladet. Uden dem – har det ikke kunnet 
lade sig gøre. 

Det er vort håb, at noget vil opstå, der kan afbøde det evt. 
savn som HP efterlader. Vi vil betragte de 90 numre som en 
fortælling om en kort epoke i Helnæs moderne historie. Det 
er vort håb, at historierne vil blive bevaret, bearbejdet, udvi-
det, tolket og forhåbentligt blive et redskab for den, der med 
baggrund i fortiden, vil forstå nutiden og derved erhverve sig 
evnen til at manøvrere i fremtiden. pd

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

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

Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
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www.assensdyreklinik.dk

PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

marsvin 
og kaniner

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

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

”Kirken er et rum uden for 
kampzonen. Det er helt kon-
kret et aldeles fredeligt rum, 
man ikke finder mange andre 
steder. I kirken skal du tie stil-
le, du kan ikke komme på net-
tet, du kan ikke se TV2 News 
og besvare sms’er. Du bliver 
ikke evalueret, og du skal ikke 
reagere på tilnærmelser, hen-
vendelser, sociale spil og flirt” 

Ordene er Rune Lykkebergs. 
Han er redaktør på avisen 
Information. Han er ikke tro-
ende, men kan godt se, at der 
i kirken er noget særligt på 
færde. Fordi vores opmærk-
somhed i kirken for engang 
skyld er vendt væk fra dagens 
nyheder og dagligdagens små 
bekymringer. Selvom han vel 
ikke har helt ret i, at man ikke 
kan komme på nettet, sende 
sms ér eller flirte i kirken, hvis 
man vil det. Det kan man godt, 
og det er heller ikke forbudt, 
når bare man ikke forstyrrer 
gudstjenesten. Men det er rig-
tigt, at kirken er et sted, hvor 
du ikke bliver evalueret – målt 
og vejet, og måske fundet for 
let - som til en eksamen. Det 
er også rigtigt at kirken er èt 
rum uden for kampzoneǹ . 
F.eks. uden for den politiske 
kamp om, hvordan samfundet 
skal indrettes. For i kirken kan 
man komme til at dele kirke-
bænk med et menneske, hvis 
politiske synspunkter, smag og 
holdninger man bestemt ikke 

deler og alligevel lytte til det 
samme budskab. På den måde 
bliver man mindet om, at man 
deler det vilkår med den an-
den, at han eller hun jo også 
bare er et menneske ligesom 
en selv, der er kommet i kirke 
med sin sorg eller sin glæde. 
I kirken handler det ikke om 
højre eller venstre. Men om 
op og ned, godt og ondt, Gud 
og menneske. I kirken kan vi 
måske også høre en stemme, 
der bedst kan komme til orde, 
når der ikke er så meget støj 
omkring. Nemlig samvittighe-
dens stemme. Bibelen lægger 
en uhyre vægt på det enkelte 
menneskes samvittighed. I 
det gamle testamente fortæl-
les det, at Gud i drømme bad 
den unge kong Salomon om 
at fremsætte et ønske i forbin-
delse med sin tronbestigelse. 
Og hvad ville den unge her-
sker bede om? Succes, et langt 
liv eller sejr over sine fjender? 
Nej, han beder om et lydhørt 
hjerte, om at kunne høre sam-
vittighedens stemme så han 
kan regere over Guds folk og 
skelne mellem godt og ondt. (1. 
Kongebog. Kap 3 vers 9). Det 
var der brug for. For han havde 
ingen facitliste til hvordan lan-
det skulle styres og samfundet 
indrettes. En sådan findes ikke 
i bibelen. I modsætning til an-
dre store religioner rummer 
vores hellige skrift – bibelen 
– ikke en opskrift på hvordan 
staten og samfundets skal ind-

rettes. Der må vi bruge vores 
sunde fornuft, og lytte til vores 
samvittighed. Derfor bad kong 
Salomon om et lydhørt hjerte 
og vi kan kun bede til, at vi 
selv og vores politikere må 
få det samme. For tiden tales 
der om, hvorvidt folkekirken 
skal styres af et kirkeråd, som 
selvfølgelig ikke skal beskæf-
tige sig med politik, men med 
det man kalder kirkens indre 
anliggender. Men kommer 
der et sådant kirkeråd, så kan 
det let blive politiseret. Når 
enhver journalist kan ringe 
og spørge et kirkeråd, hvad 
kirken mener om dagens ny-
heder eller flygtningepolitik 
eller miljøet. Spørgsmål som 
kirkens 4.5 millioner medlem-
mer vil svare meget forskelligt 
på. Kommer der et sådant kir-
keråd, så tror jeg, det vil flytte 
kirken ind i kampzonen. Og 
flytte opmærksomheden væk 
fra det enkelte menneske, som 
lytter til sin samvittighed og til 
evangeliet og handler derefter 
– også politisk. Men altså uden 
for kirkedøren.

Pinsegudstjeneste  
i det frie

Traditionen tro afholdes 
gudstjenesten 2. pinsedag 
som en open-air begivenhed 
på skift i de fire sogne, der 
samarbejder om fællesanlig-
gender, Sønderby-Kærum, 
Dreslette-Helnæs. Denne 
gang var man inviteret inden-
for i den store have, der hører 
til præstegården i Dreslette, 
hvor Anders Lundbeck Ras-
mussen residerer. Der var i år 
en nyskabelse, idet man hav-
de inviteret Hårby Sogn med 
i fællesskabet. Derfor var 
publikum også stort – et par 
hundrede – også Hårbys re-
lativt nye præst, Adam Boas, 
var med og her som prædi-
kant. Anders bød velkom-
men om ikke i paradisets, så 
i præstens have og nævnte, 
at man dog passende kunne 
kalde den paradisets have, 
idet det gjorde det ligetil at 
byde den nye præst, Adam, 
velkommen i kredsen. 

Kirken er et rum uden for kampzonen

Adam Boas prædiker. Foto: pd

Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
www.fl-rene.dk
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Stærke tilbud fra StiHl
MS 251
Motor: 3,0 Hk · Sværd: 35 cm
kæde: 3/8” 50 led · Vægt: 4,9 kg
Vejl. pris: 3695,- incl. moms

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

til værktøj. uN-godkendt. 

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

TILBUD

2.995,-

TILBUD

395,-

Sådan begynder de gode 
eventyr, også det om Helnæs-
Posten. Her fortæller bladets 
første chefredaktør, Otto Arp, 
i brede linjer om hvordan det 
hele kom fra start. En artikel 
om udviklingen af HP, af Poul 
Dreisler, uddyber Ottos beret-
ning. (Se side 9)

bLADFØDSLEN
Af Otto Arp 

Det hele startede med at jeg 
i sommeren 2005 fik besøg 
af John Rasmussen, som var 
flyttet til Helnæs et års tid 
før. Han fortalte mig ivrigt, at 
han havde fået en fantastisk 
idé. Vi skulle lave et blad på 
Helnæs. Baggrunden var, at 
Brugsen nu definitivt var luk-
ket, og det var ikke bare slut 
med indkøbene, men også 
med formidlingscentret for 
nyheder på Helnæs. Jeg var 

sikker på, at det var en god 
idé. Det var i øvrigt en tanke 
jeg tidligere havde drøftet 
med Poul Dreisler. Men det 
var John, der blev katalysa-
toren for starten af Helnæs 
Posten. 

Og så gik vi i gang

Det var specielt mit ønske, at 
bladet skulle være bredt fun-
deret, og vi samlede derfor 
et bredt udsnit af mennesker 
med alle mulige interesser 
og holdninger, som vi mente 
kunne være interesserede i at 
deltage i en arbejdsgruppe. 
Her præsenterede vi vore 
planer, som dog stadig var 
vidtløftige og noget luftige. 
Bladet skulle organiseres som 
en selvejende institution uaf-
hængig af politiske, økonomi-
ske og specielt foreningsmæs-
sige interesser. Det nemmeste 
havde vel nok været at give 

Der var engang… 
et blad

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
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Butikken 
Kunst - kunsthåndværk -
brugskunst samt diverse lækre 
delikatesser.  
 

Caféen 
Cappuccino, café-latte, es-
presso, alm. Kaffe, cacao , 
samt forskellige téer. Hertil 
forskellige frugttærter samt 
cookies 
 

Åben: lørdag 11 - 17      
 

HELNÆS KUNST OG HÅNDVÆRK 
STÆVNEVEJ 9, HELNÆS 
Tlf. 63 73 70 13 
 

Kjær’s tilbud 
april, maj og juni: 

 
Røget okseinderlår med melon og  

marinerede urter 
 

Krydderstegt svinekam med flødekartofler,  
pasta i urtepesto og fetasalat. 

 

Vaniljeis pyntet med chokoladetrøffel  
                     og jordbærpuré.     

     


 




Lokalsamfundet er et  
postulat, siger Johs. Nørre-
gaard Frandsen   

Højskolelærer med 
bijob                





Stort fremmøde til Johs. 
Nørregaard Frandsens 
foredragom fremtiden, om 
ketsjersamfundet og om 
det at være lokalsamfund 
og landdistrikt. 
 


 
”Hvad er et lokalsamfund? 
Det er umuligt at definere. 
Det er noget politikerne ikke 
må røre ved. Hvad er det så? 
Det er en følelse. Et tilhørs-
forhold man vil forsvare 

mod udviklingen.” 
Det var et af de mange ud-
sagn, tilhørerne fik fra en 
morsom, underfundig, viden-
de og godt fortællende fore-
dragsholder. Et halvt hundre-
de mennesker fik en berigen-
de og morsom aften i Hel-
næs Gl. Præstegård, onsdag 
den 31. maj. Ikke alene man-
ge Helnæsboere, men også 
folk fra sommerlandet og 
udefra, havde ladet sig inspi-
rere til at møde op til fore-
draget med den kryptiske 
titel: På Herrens mark eller 

kampen om den store, uden-
dørs fortælling. 
 
Et initiativ taget af  
HelnæsPosten  
HelnæsPosten havde taget 
initiativet til at indbyde insti-
tutleder og lektor Johs. Nør-
regaard Frandsen, Syddansk 
Universitet til at komme og 
holde dette foredrag om 
landdistrikts-udvikling, om 
landbokulturens omskiftelig-
hed og om de forestillinger, 
man kan gøre sig om lokal-
samfund med de styrker og 

svagheder, konflikter og 
drømme, som er tilstede 
overalt, hvor mennesker le-
ver sammen. 
HelnæsPostens redaktør Otto 
Arp bød velkommen og be-
grundede initiativet med, at 
nu havde HelnæsPosten gen-
nem de sidste fem måneder 
skrevet om livet på Helnæs 
og om, hvad der rørte sig i 
mange lag i samfundet, hvor 
den politiske udvikling og de 
ændrede vilkår for folk på 
Helnæs skabte grundlag for 
at tænke fremad. Måske ikke 
så meget for at ville skabe 
noget helt andet end det 
kendte, men især for at være 
forberedt på, hvad der kunne 
komme. Redaktøren sluttede 
sin indledning med en opfor-
dring til, at foreningerne tog 
tråden op, og at tanken med 
aftenen også var, at de frem-
mødte kunne ytre sig. 
 
Om kommunalreformerne 
i 1970 og i 2006 
Johs. Nørregaard indledte sit 
foredrag med en gennem-
gang af de seneste kommu-
nalreformer. Den i 1970 og 
den, vi netop har været igen-
nem, og som dårligt er sat i 
gang. Han havde iagttaget, at 
vi er underlagt et begreb, 
fortsættes side 8 ... 
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hver forening på øen en side 
hver, som det var kutyme for 
de fleste andre småblade i 
lokalområder forskellige ste-
der i Danmark (Udkantsdan-
mark). Disse blade, oftest fol-
dede eller sammenklipsede 
A4 ark, lignede da også mest 
af alt små blade fra den lokale 
fodboldklub eller idrætsfor-
ening, deres kvaliteter og be-
tydning uanfægtet. 

Det skulle være ambitiøst

Det skal ingen hemmelighed 
være, at vi havde ambitioner 
om noget mere. Vi ville lave 
en avis, der var journalistik 
redigeret, der uafhængigt og 
kritisk kunne behandle alle 
øens store og små problemer 
samt sætte spørgsmålstegn 
ved mere eller mindre fastlå-
ste meninger og holdninger. 
Måske satte vi overlæggeren 
for højt – det var jo trods alt 
kun et meget lille blad, der 
kun udkom én gang om må-
neden. På den anden side syn-
tes vi, at det var sjovt at lege 
rigtig avis. Præstegården blev 
hurtigt omdannet til et verita-
belt bladhus, hvor bladet blev 
redigeret og trykt. Der blev 
som noget af det første opret-
tet en annonceafdeling som 
skulle tegne annoncer til det 
nye blad på Helnæs. Det var 
en overordentlig vigtig funk-
tion, da det var annoncekro-
nerne, der stort set skulle be-
tale alle udgifterne til bladets 
produktion. Man må huske 
på, at Helnæs Posten var en af 
landets første gratisaviser. 

Organisering

Ud over den almindelige ny-
heds- og kulturredaktion, 
som alle deltog i, var der re-
daktioner for personligt nyt, 
rubrikannoncer (de første 
måneder måtte vi selv opfinde 
dem), Det sker på Helnæs. Af 
andre faste rubrikker var der 
naturligvis Lederen og senere 
kom pastorens klumme til. 
På bladhuset blev bladet foldet 
og klampet og lagt i stakke til 
distribution. Administration/
økonomi og abonnementer 
blev fra starten kyndigt vare-
taget af Ulla Dreisler. Jeg kan 

ikke huske hvem der fandt 
på navnet HelnæsPosten, der 
var adskillige andre forslag i 
spil, men der var ikke megen 
diskussion: HelnæsPosten 
blev hurtigt det naturlige og 
mundrette navn for vores 
lille blad. 

Design

Jeg skal blankt indrømme at 
vi designmæssigt lagde os 
tæt op ad dagbladet Infor-
mation, men pyt, de havde 
ikke så mange abonnenter på 
Helnæs. Men også det heden-
gangne dagblad ”Dagen” blev 
designmæssigt en inspiration. 
Rent trykkemæssigt var vi 
begrænset til A3 formatet, 
men ved at beskære siderne 
lidt, fik vi et mere langstrakt 
format, lidt mere spændende 
end den normale A4 publi-
kation. Avisen blev trykt på 
det lidt grå genbrugspapir, 
der gav mindelser om avispa-
pir. Vi gjorde det heller ikke 
nemmere for os selv ved de 
første år at anvende omløben-
de billeder – altså et billede, 
der breder sig over to sider. 
Det kunne sammen med en 
masse andre ting være lidt 
vanskeligt at styre. Men ef-
terhånden fik HelnæsPosten 
sit faste udseende og design, 
som det stort set har bevaret 
indtil dette nummer.  

Hård start og et mirakel

I modsætning til Kjertemin-
de Avis, der havde det glade 
motto: Det skal ikke være 
kunst – det skal være færdigt 
- arbejdede vi til stadighed 
med at forbedre bladets udse-
ende og design. Men vi skulle 
også være færdige og det lyk-
kedes forunderligt nok med 
meget få undtagelser at ud-
komme med 16 eller 20 sider 
hver første tirsdag i måneden. 
Specielt i den første tid, hvor 
alt var nyt og fremmed var 
det vanskeligt at nå det hele. 
Det var lige på og hårdt, men 
også med mange hjælpere. 
Helle Andresen var en aktiv 
og positiv medspiller specielt 
med hensyn til alle de tekni-
ske udfordringer i den første 
tid. Men det udviklede sig 

hurtigt til et tæt samarbejde 
med Poul Dreisler, der helt 
naturligt overtog posten som 
ansvarshavende efter at jeg 
fraflyttede øen. Det var el-
lers ved at gå helt galt. Ved et 
møde på redaktionen på 1. sal 
væltede han ulykkeligvis på 
kontorstolen (på hjul) og styr-
tede ad den åbne trappe tre 
meter ned på flisegulvet i gal-
leriet. Kontorstolen kom bag-
efter. At han stadig er iblandt 
os må betegnes som lidt af et 
mirakel, og som senere skulle 
vise sig som et stort held for 
HelnæsPosten. 

HP+ og m.m.

Poul og jeg udviklede sam-
men HP+, en ny satirisk ru-
brik i Helnæs Posten under 
inspiration fra Politikens 
ATS. Men vi var nok ikke så 
sjove, som vi selv syntes, og 
den lille satiriske rubrik for-
svandt efterhånden ud af spal-
terne. Men Poul og jeg havde 
det i det mindste sjovt. Hel-
næsPosten har gennem sine 
7½ år taget mange forskellige 

emner op til grundig behand-
ling, hvilket nogle gange har 
ført til kraftige reaktioner 
fra læserne: f.eks. turismen 
på Helnæs, Forsamlingshu-
sets fremtid, Nationalparken 
o.m.a. Det har aldrig været 
HelnæsPostens ønske at lefle 
for læserne, hvilket Lixtallet 
(læsesværhedsgraden) i øv-
rigt beviser, men være et or-
gan, hvor det frie ord, de gode 
ideer og den frodige debat 
udfolder sig.

– en beretning fra en  
»forrygende« festlig aften i 
Helnæs Forsamlingshus med 
tarteletten i fokus.  
Forfatteren har ønsket at 
være anonym. Redaktionen 
kender dog personen bag

FEST
Af Hyeronimus 

– Åh nej, hvad har han gang 
i, tænkte denne signatur, 

da forlagsjournalisten  Claes 
 Bent hien detaljeret begyndte 
at redegøre for tartelettens 
situation i 1700-tallet i et 
foredrag, hvis mål engang 
var at ende i dagens Dan-
mark. Imens stod køkkenet 
ved siden af den fyldte sal i 
Helnæs Forsamlingshus på 
gloende pæle. Store gryder 
med fyld til i alt 600 tartelet-
ter var sat over og ventede 
på at blive serveret for 107 

forventningsfulde og sultne 
gæster. De var strømmet til 
fra nær og fjern for at del-
tage i en spændende tarte-
letspisning og – måske lidt 
mere sekundært – at stifte 
Helnæs Tartelet Selskab. 
Heldigvis gik det ikke så galt 
som i en af Niels Hausgaards 
monologer, hvor islagkagerne 
smelter i hænderne på perso-
nalet, mens en selvglad lands-
bytosse taler i det uendelige. 

Dels sad min borddame pla-
ceret, så hun kunne følge si-
tuationen og berolige med, at 
Familie Journalens udsendte 
rutinerede fotograf og jour-
nalist med sikkert håndelag 
hjalp til med at røre rundt i 
gryderne, bivånet af presse-
folk fra bl.a. TV2Fyn og en 
lokal videoentusiast, der for-

HELNÆSPOSTEN 3
Fastelavn
– Side 13 og bagsiden

Rævejagt
– Side 9

Islagkagen  
smeltede ikke…

Stævnevej 21

Lørdag 10-17
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Tøj til hele familien
Vi fører mærket 
GreenHouse

Årstidens  
brugskunst
Besøg vores butik. Vi har åbent 
hver lørdag fra kl. 10-17

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

Vidste du…
…at der kan købes 10 

forskellige kvalitetsvine 
fra Lögismose på 

»MEJERIET«
Åbent alle lørdage

mellem 14-17.

Er du i bekneb 
udenfor åbningstid

 ringer du på 
tlf. 6477 1485

– så finder vi ud af det!

▼Fortsættes på side 8

MARTS 2007 3. årgang nr. 3 Løssalg 15,00 kr. 

Flemming Hansen
Malermester

vi et et dygtigt 
malerteam, der kan løse 

alle maleropgaver 
– store som små – 

ude og inde

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

Hasselvænget 17 · Helnæs

Medlem af Danske Malermestre
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mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

En solbeskinnet lørdag ef-
termiddag, den 27. april kl. 
14.00, fyldtes haven i den 
gamle præstegård af et invi-
teret publikum til endnu en 
fernisering hos ’Dalype Kul-
tur – Stedet for norsk/nordisk 
kunst på Fyn’. Vejret var med 
begivenheden, som så ofte før. 
Udstillingen var for det meste 
tidligere kendinge og enkelte 
nye, men som altid, fyldigt re-
præsenterende norsk og dansk 
maleri, grafik og skulptur. 
Per Lyder Dahle giver ordet til 
den nye norske ambassadør, 
Ingvar Havnen, der stiger fire 
trin op af trappen og fortæl-
ler med begejstring, at dette 
er hans første tur til Fyn efter 
hans overtagelse af kontoret i 
København, og han glæder sig 
meget over, hvad han har set 
og hvad han fortsat forventer 
at skulle se i det fynske land-

skab, når han tager videre. 
Hans tale bliver en gennem-
gang af de relationer, der bin-
der Danmark og Norge sam-
men. Hele denne historiske 
udvikling knyttedes til det ar-
bejde Dalype Kultur har gang 
i ved etableringen af udstil-
lingssted i Norge ved køb af 
Gulsvik gl. Skole. Ambassa-
døren så frem til en fortsat ud-
vikling af dette initiativ. Med 
fast udstillingssted i Sverige, 
vil historien kunne trækkes 
helt tilbage til Margrethe d. 1.
Medåbner ved denne anled-
ning var Assens borgmester, 
Finn Brunse, der er fast taler 
ved disse anledninger. Denne 
gang havde han det positive at 
sige, at Assens led af mindre-
værdskomplekser. Diagnosen 
var blevet stillet af folk ude-
fra, idet man sagde, at Assens 
Kommune gjorde alt for lidt 
ud af at fortælle om de for-
træffeligheder, man rådede 
over. Håbet for ham var bl.a. 
at mange fortsat havde øje for 
Helnæs og hvad der fandtes 
her og med gode ønsker er-
klærede han udstillingen for 
åben. 
En eftermiddag fyldt til sidste 
plads i haven af snakkende og 
kaffedrikkende gæster, der 
nyder et måske første tegn 
på lidt lune og forår, men ak. 
Ferniseringen undgår ikke en 
truende og begyndende regn, 
men da var det også slut. 
 pd

Den 20. maj døde Alexander af 
en sjælden og ondskabsfuld 
lidelse, Creutzfeldt-Jakob-syg-
dom, der blev diagnosticeret i 
efteråret. Forløbet af sygdom-
men medførte, at Sasha, hans 
daglige kaldenavn, tilbragte 
sin sidste tid på Assens Kom-
munes plejecenter, Kildebak-
ken, i Vissenbjerg, hvor han 
døde, 60 år gammel. 

NEKROLOG
Af Poul Dreisler 

Sasha var født den 20. april 
1953 og opvokset i Lening-
rad, Sovjetunionen, nu Skt. 
Petersborg, Rusland. Med 
et stort talent som grundlag, 
gennemførte han der sin om-
fattende uddannelse til maler, 
miniaturemaler og arkitekt. 
Hans professionelle virksom-
hed førte ham rundt i mange 
lande og i forbindelse med 
en udstilling og flere opgaver 
i Århusområdet i 1989, sam-

men med hans kollega og 
gode ven Peter Reichet, og 
hans senere hustru, Tanja, fik 
han kontakt med Odder Høj-
skole og forstander Chr. Kjær 
Nielsen. Sasha og Tanja blev 
gift i 1995 og på Chr. Kjærs 
foranledning flyttede de til 
Helnæs, hvor Sasha fik job 
som højskolelærer, og her fik 
de datteren Olga. De erhver-
vede ejendommen Langager 
og Sasha blev i 16 år en af-
holdt og meget søgt lærer på 
de kunstkurser, som blev et af 
højskolens varemærker. Han 
tog sin afsked fra skolen i for-
bindelse med de indskrænk-
ninger, der gennemførtes i 
2011. Siden søgte han at vide-
reføre sin kursusvirksomhed 
fra sit hjem, uden det dog lyk-
kedes. 

En international  
multikunstner

Med Sashas død, har vi mistet 
en stor og mange-facetteret 

Fernisering i Helnæs  
gl. Præstegård

Alexander Thieme er død

Den norske ambassadør taler. 
Foto: pd

stort rum lige indenfor ind-
gangen og på tre store vægge 
hængt stole op, hvorfra man, 
hvis man kunne komme op 
og sidde på stolene, havde 
udsigt til en komposition, 
der strakte sig højt op af en 

udstilling sidste år i galleri 
Den gl. Præstegaard.

Det uventede og  
overrumplende

Alexander Thiemes fantasi 
og evne til at formidle det 
uventede og overrumplende 
kommer også til udtryk i As-
sens. Han havde udnyttet et 

begyndelsen på Willemoes 
– året. Anledningen er, som 
bekendt, søhelten Peter Wil-
lemoes’ 200 års dødsdag ved 
slaget ud for Sjællands Odde. 
Den kendte Helnæs-kunster, 
Alexander Thieme, har pla-
ceret sig centralt i denne ud-
stilling. På Helnæs huskes 
han for sin meget anderledes 

Alexander Thieme markerer 
bredden i sine udtryksformer 
på udstillingen

KUNST
Af Poul Dreisler 

Åbningen af udstillingen 
i Den gamle Sukkerfabrik 
den 14. marts markerede 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk

Vidste du…
…at der kan købes 10 

forskellige kvalitetsvine 
fra Lögismose på 

»MEJERIET«
Åbent alle lørdage

mellem 14-17.

Er du i bekneb 
udenfor åbningstid

 ringer du på 
tlf. 6477 1485

– så finder vi ud af det!

HELNÆSPOSTEN 4
Aktiv 
idrætforening
– Side 4 og 5

Storkereden
er klar
– Side 16

Helnæs-kunstner i fokus 
på udstilling i Assens

APRIL 2008 3. årgang nr. 4 Løssalg 15,00 kr. 

▼Fortsættes på side 10

MURERFIRMA GUNNAR PEDERSEN

HANS PEDERSEN
SNAVEN 11 · 5631 EBBERUP

TLF. 64 74 11 99 · MOBIL 20 74 16 99

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Udlejes med fører: 
Teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Bobcat · Rendegraver

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

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

multikunstner. Hans udstil-
lingsvirksomhed spredte 
sig over flere kontinenter og 
mange lande i Europa. Hans 
arbejder spændte utroligt vidt, 
bl.a. blev det hans opgave at 
male de miniatureportrætter, 
som dronningen, efter royal 
tradition, giver sine sviger-
døtre som medaljon ved gif-
termål. Et kunststykke, udført 
med en pensel bestående af et 
enkelt mårhår. Hans kontakt 
til kongehuset, og især prins 
Henrik, har ført til at ca. 30 
malerier fra hans hånd ind-
går i de royale kunstsamlin-
ger. Inden sin død havde han 
gjort forarbejder til at skulle 
illustrere en bog om Cha-
teau Caix, som prinsgemalen 
skulle skrive teksten til. Han 
var en mester i portrætkunst. 
En gennemgang af galleriet 
på hans hjemmeside bekræf-
ter dette. Og ufatteligt meget 
mere burde nævnes. 

Forudanelser som 55 årig?

Hans fantasi var uden græn-
ser. Mange af hans idéer og 
påfund kunne nævnes, men 
tre begivenheder, der blev 
udfoldet på næsten samme 
tid, har gjort et dybt indtryk i 
forbindelse med Sashas alt for 
tidlige død. I 2008 kunne han 
gennemføre et unikt portræt-
arbejde af Assens store helt, 
Peter Willemoes, som han 
forærede til Assens Kommu-
ne, som efterfølger for et andet 
stort billede af samme helt, 
der træder i land i Skt. Peters-
borg for at tage ophold på den 
russiske flådes akademi. Dis-
se to billeder skabte en nær 

identifikation med den lokale 
helt og ham selv. Hans dona-
tion var en tak for hans følelse 
af, at blive vel modtaget i As-
sens, som Peter blev det i hans 
fødeby, Sct. Petersborg. Han 
nævnte i en samtale om hans 
værker i forbindelse med por-
trættet af Peter Willemoes, at 
”han (Willemoes) tilhører sin 
tid, og jeg synes ikke, det er 
så længe siden, han levede. Jo 
ældre man bliver, jeg er jo selv 
snart 60 (han var da kun 55), 
og jo længere man er i denne 
verden, jo mere samtid, og jo 
mere overblik får man. Måle-
stoksforholdet ændrer sig fra 
ung til ældre, og det ville være 
kedeligt at dø, uden at forstå 
sammenhængen i den mosaik, 
som tilværelsen er”. Samtidig 
med denne storslåede gave, 
brugte han en af hallerne i 
Sukkerfabrikken, under om-
bygning til rådhus, til at skabe 
en skulptur, en installation, 
han kaldte ”søjlecancer”. Med 
ekspansionsskum og moti-
onsbolde fik han de mange 
søjler til at se ud som om de 
var under stoflig nedbrydning 
og opløsning. Hjemme hos sig 

selv, var han travlt optaget af 
at skabe et værk til en udstil-
ling i Århus. Det var en 5 mi-
nutters video, der viser ham 
liggende på knæ på gulvet og 
klippe kvadratiske papirstyk-
ker over i lige store dele fra ét 
stort ark til det mindste hans 
fingre kunne holde om. Et 
halveringsarbejde. Han kaldte 
værket ”Countdown” (nedtæl-
ling). Om det har med begre-
bet halveringstid fra biologi-
ens eller fysikkens verden at 
gøre, vides ikke. Men tanken 
ligger lige for. Spørges om 
en forklaring, var svaret, ”at 
enhver må tolke sine indtryk, 
som man har lyst til”. (Halve-
ringstid er et tidsmål for stof-
fers nedbrydning, kort sagt). 
Mange andre fabelagtige 
processer kan nævnes. Hans 
sidste, kaldet ”Breeding”, 
var en omfattende Street Art 
happening, som blev en mo-
nomental begivenhed, hvori 
indgik harmonikamusik, ly-
sanimation, skulptur, folke-
march, koncert på gallerilof-
tet på Langager og m.m.m. Et 
eksperiment, som mange ikke 
forstod, men som Sasha gen-

nemførte med hjælp af sine 
elever og mange venner, som 
meldte sig, når der blev kaldt. 

Højskolelæreren

Sasha var vellidt af mange 
elever på højskolen, som kom 
igen og igen for at afprøve det 
talent, de mente, de var udsty-
ret med. De elever, som bl.a. 
kom fra akademier i Østeuro-
pa og Baltikum tog han til 
sig, og hjalp videre i den kar-
riere, de søgte at skabe med 
afsæt fra hans virksomhed på 
Højskolen. Sasha var givetvis 
ikke altid nem at samarbejde 
med. At være spærret inde i 
et skoleskema eller lærerplan 
etc. var ikke nemt for ham. In-
spirationen og glæden ved ar-
bejdet, som lærer, var grund-
laget for dagsformen, som 
kunne være skiftende. Hans 
sidste år, efter han forlod høj-
skolen var ikke nemme. Der 
manglede fundament og ram-
mer, alt det, han ellers ikke 
brød sig om at være en del af.

Nåede han erkendelsen?

En stor kunstner og kunstpæ-
dagog er død, længe før hans 
virksomhed burde være af-
sluttet. Han vil blive savnet af 
mange af sine elever, og af de, 
som hjalp ham, når han udfol-
dede sine kreative fantasier. 
Hans sidste tid var ikke lyk-
kelig, hans sygdom ændrede 
hans karakter og personlig-
hed. Om han endte med at 
forstå sammenhængen i den 
mosaik, som tilværelsen er, er 
tvivlsomt. Det ved kun han. 
Æret være hans minde.

Countdown

Kim Vinduespudser
– det er da klart!

Vinduespolering til erhverv og private

Tlf. 6085 8784
kimvinduespudser@gmail.com
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Åbent hver dag kl. 8-21
bageren kl. 7-21

Marlene og jan

EUROSPAR Ebberup

“ Faste lave priser, kvalitet og 

et godt udvalg af nem mad. 

vi gør alt, hvad vi kan for at blive 

en naturlig del af kundernes 

hverdag “ 

bogfernisering på  
Møntergården, Odense
Det summede, som en recep-
tion skal, når folk kommer 
sammen og taler med vin, 
chips og alskens receptions-
mad i begge hænder. Sådan 
var det på Møntergården, 
Odense Bys Museer, onsdag 
den 22. maj, da Jørgen Sven-
strup og Ib Ivar Dahl indbød 
til bogfernisering på deres se-
neste fælles bogværk. Et im-
ponerende arbejde, om små 
fordybninger i sten ved og i 
vandet, som de havde iagt-
taget, målt, fotograferet og 
formidlet gennem den bog, 
der nu skulle præsenteres. 
Skåltegn især, og bægermær-
ker, er kendte af arkæologer, 
men en forskningsmæssig sy-
stematisk indsats for at finde 
baggrunden for mærkernes 
tilstedeværelse og metoden 
til deres fremkomst er ikke 
kendt før Jørgen Svenstrup, 
Brunshuse og Ib Ivar Dahl, 

Helnæs præsenterede deres 
meget omfattende og gen-
nemarbejdede resultater. 
Museumsinspektør Mogens 
Bo Henriksen, Odense Bys 
Museer indledte eftermid-
dagens præsentation med at 
fortælle om hans oplevelser i 
samarbejdet med de to ama-
tørarkæologer, som han ka-
rakteriserede de to forfattere. 
Han nævnte den fascination 
han selv oplevede, når han 
befandt sig i nærheden af et 
stenhegn. Han skulle lige se 
om der var bægermærker el-
ler skåltegn på stenene. Efter 
denne indledning, der gav 
et overblik over fund af de 
særprægede ”helleristnin-
ger”, som mærkerne hørte til, 
gennemgik Jørgen og Ib på 
skift bogens indhold og dens 
meget forskningsprægede, 
faglige resultater. Arbejdet 
med mærkerne og deres be-
tydning har givet anledning 
til primært to resultater, der 

begge har metoden som det 
nyskabende indenfor den del 
af arkæologien, nemlig stu-
diet og registreringsmetoden 
for begge typer tegn og mær-
ker og ikke mindst deres felt-
forsøg med hugning af mær-
kerne, hvorved de har påvist 
med hvilken type værktøj, der 
kan have været brugt, og der-
med give en tidsfæstning. Det 
er dette sidste, der er blevet 
fremhævet som et pionerar-

bejde indenfor arkæologien. 
Bogen er et fornemt arbejde 
flot udstyret med farvebille-
der og en CD med alle må-
lingernes data for den, der er 
særligt interesseret. Bogen er 
et dokument over en ihærdig 
vedholdenhed i søgen efter 
svaret på hvorfor og hvordan 
fænomener fremtræder og ud-
forskes af forfatternes stadige 
forundringsparate nysgerrig-
hed. pd

Skåltegn og bægermærker på Sydvestfyn

Forfatterne i arbejde. (Billede fra bogen)
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tLæs mere på side 10

Otto Arps artikel på side 4 vil 
blive uddybet her. Helnæs-
Postens udvikling bliver be-
skrevet og forklaret. Hvad var 
dens idé? Hvem var med og 
hvordan har det hele fungeret 
over tid? 

HISTORIKKEN
Af Poul Dreisler 

Stifteren af HelnæsPosten er 
nok vanskelig at udpege, idet 
der i efteråret 2005 blev talt 
om idéen til en avis. Dog, de 
der handlede, var uden tvivl 
Otto Arp og John Rasmus-
sen. Januar 2006 kom det 
første månedsblad på gaden.
Bladet fik til huse i Helnæs 
gl. Præstegård de første par 
år. Otto Arp havde indrettet 
en arkitekttegnestue på eta-
gen over galleriet, som han 
på det tidspunkt også drev. 
Her blev bladet født og ud-
viklet. Det lod sig nogenlun-
de gøre, at forene tegnestue- 
og blad aktiviteter, selvom 
det betød, at der sommetider 
var en trafik op og ned af 
trappen, som mindede in-
dehaveren ”om Fredericia 
Banegård”. Otto Arp var an-
svarshavende chefredaktør. 
Det var der ingen tvivl om. 
Successen blev hurtigt en 
kendsgerning og allerede i 
marts 2007 var der stof til en 
to timers revy i forsamlings-
huset med HP som genstand. 
Revyen blev kaldt ”Helnæs-
Posten på nedtur”. Den var 
en beskrivelse af, hvad der 
ville ske med bladet, hvis re-
daktionen ikke var til stede 
f.eks. alle gik på ferie samti-
dig eller gik af og et hold lo-
kale vikarer skulle overtage. 
Revyens profetiske pointe 
blev til skinbarlig sandhed 
ca. 6 år senere. Og mere end 
det. HP kom ikke på nedtur. 
Den lukker – og det i god 
form. Se omtalen af revyen 
på nettet i nr. 2007.4. (www.
helnaesposten.dk).

Otto Arp har andetsteds (side 
4) fortalt om starten på det 
hele. Her vil vi gennemgå hi-
storikken, alene for at doku-
mentere fakta og begivenhe-
der, som har haft betydning 
for bladets udvikling. 

Helnæspostens idégrundlag

Svaret på Helnæspostens 
hvorfor og hvordan kan nem-
mest forklares ved at henvise 
til lederen i det første num-
mer 2006.1. Inspirationen 
til formuleringen der, var en 
debat på en højskoledag den 
8. december 2005 på Helnæs 
Højskole. Her diskuterede 
en ung videnskabsmand fra 
Universitetet i København, 
Sune Auken (34), med den 
97-årige tidl. højskolemand 
Poul Engberg, Grundtvig, og 
forståelsen af hans mangfol-
dige univers. Poul Engberg 
markerede efter frokosten sin 
uenighed med den unges vel 
lidt for universitære indlæg, 
efter grundtvigiansk måle-
stok, ved at foreslå sangen ”Er 
lyset for de lærde blot”. Heri 
fandt vi i femte og sidste vers 
formuleringer, der i en lettere 
oversættelse kunne bruges 
som det, der også kunne være 
Helnæspostens bladmæssige 
idégrundlag. Det kom til at 
lyde således - i en sproglig 
lidt opstyltet form: 
”HelnæsPosten er skrevet for 
at oplyse om livet, som det 
leves her. Oplevet, fortalt og 
skrevet af og for dem, der 
lever og bor på Helnæs, om 
det, de finder vigtigt for deres 
liv, og af kærlighed til livet 
på Helnæs. Med den hensigt 
at pleje og udvikle det, der 
er vigtigt for fællesskabet, 
således at det også afspejles 
i de råd og bestyrelser, der 
bestemmer om rammerne for 
livsudfoldelsen”. 
Vi fastslog desuden, at bla-
det:
– ønsker at sætte spørgsmål 
til debat

– rummer historier om for-
tid, nutid og fremtid
–formidler overleveringer fra 
”de gamle” til ”de nye”
–byder nye velkomne til Hel-
næs 
– bringer meddelelser og re-
ferater fra møder
– orienterer om erhverv og 
arbejdspladser
– følger med i den nye kom-
munale struktur og valg

I det hele taget skulle Hel-
næsposten være et blad, der 
også skaber opmærksomhed 
udenfor Helnæs, ikke mindst 
i forhold til de nye politiske 
rammer, vi havde fået med 
kommunalreformen. Også 
som en formidling af, hvad vi 
selv anså for at være positivt 
for Helnæs som bosted og 
som et attraktivt besøgsom-
råde. 

Er målet nået?

Der er ikke gennemført no-
gen evaluering af, om mål-
sætningen er opfyldt, dog 
søgte vi (Otto og Poul) ved 

afslutningen af 2006 at skabe 
os et overblik over, hvad Hel-
næspostens første år havde 
bragt. Vi lavede et index, som 
fulgte med bladet ud. Her har 
vi optalt alle artikler under 
flg. overskrifter (og antal i 
hver kategori):
Politik, planer og perspekti-
ver (30), Kirke, kunst og kul-
tur (23), Dagligliv på Helnæs 
(16), Helnæs historie (10), 
Portrætter/Personhistorie 
(13), Naturen på Helnæs (7), 
Erhverv o.lign. (4), Desuden 
er de faste månedlige rubrik-
ker nævnt: Leder, Pastorens 
klumme, Det’ kun for børn, 
Det sker/foreningsnyt, Køb 
og salg/Personlige mærkeda-
ge, Kort nyt og HP+. (Læser-
breve ikke medregnet). Dvs. 
i alt 103 artikler plus alt det 
andet. 

HP ikke et foreningernes blad

Det blev fra første dag gjort 
klart, at HelnæsPosten ikke 
skulle være et foreningernes 

HelnæsPostens  
historie og udvikling 

HELNÆSPOSTEN 4

KJÆR’S
LUNCH OG GOURMET

SERVICE

Kirkebjergvej 17, Flemløse
5620 Glamsbjerg
Tlf. 63 72 00 30

www.kjaers-lunch.dk

Kjær’s tilbud
April, Maj, Juni

Røget okseinderlår
med melon og marinerede urter

 d
Barbeque marineret kalkunbryst

med fetasalat, coleslaw og flødekartofler
d

Karamel flødeis
d

Brød/smør pr. person kr. 6,-

Pris kr. 99,-
Minimum 10 couverter · Rekvirer venligtst nyt menukort

HELNÆS 
KUNST OG HÅNDVÆRK

Butikken
Kunst · Kunsthåndværk

Brugskunst
Summerbird chokolade

samt andre lækre  
delikateser

Caféen
Cappuccino · Café Latte

Espresso · Alm. kaffe
Cacao samt udvalg af the 

Hertil forskellige frugttærter  
samt cookies

Åben søndag 11-17

HELNÆS KUNST OG HÅNDVÆRK
STÆVNEVEJ 9 · TLF. 63 73 70 13

▼

April 2007 2. årgang nr. 4 Løssalg 10,00 kr. 

Min lange vej til 
Helnæs – Side 8

Helnæs Kultur  
& Musikforening
10 år – Side 10

ANMELDELSE
Af Poul Dreisler & Otto Arp 

Så oprandt aftenen, vi så 
længe havde set frem til. 
Næsten som om året havde 
fået sin anden jul. Rygterne 
havde svirret længe om en 
barsk omgang, hvor ingen 
gik fri for udlevering til 
nådesløs spot og spe. Ved 
indgangen meddeltes på en 

reklamestander, at der var 
udsolgt af rådne æg. Som 
optakt havde hele besætnin-
gen ladet sig forevige i Hel-
næsPostens konkurrerende 
medie, Fyens Stiftstidende ś  
lokalspalte fra Assens, med 
ryggen mod den litterære og 
kunstneriske kilde, Jørgen 
Storms gylletank. 

Og hvad skete?

Vi kom til et fornyet kunst-

tempel. Nymalet i lyse farver. 
Borde dækket med blomster 
og en trendy rygepolitik an-
nonceredes fra starten. Der 
var udsolgt. Forsalget var gået 
forrygende – kun 100 kunne 
komme i betragtning, og bil-
letterne var revet væk. Og 
løjerne kunne komme i gang. 
Temaet var hentet fra en af de 
seneste succes’er på Helnæs, 
HelnæsPosten. Revyhol-
det havde tænkt sig den 

HelnæsPosten 
på nedtur!

Afdøde litteraturprofessor 
Hans Brix skulle engang 
anmelde et modernistisk tea-
terstykke. Hans kommentar 
til stykket var, at det eneste 
sted han kunne finde på at 
anmelde det, var til politiet. 
Det er der dog slet ingen 
grund til ved anmeldelsen af 
årets revy, der måske led lidt 
af en manglende skarphed i 
pointerne og en overdrevet 
hensyntagen til »ofrene«.

★★★★★
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Fortsat fra side 9

blad. Det skabte lidt debat, 
indtil det blev forstået, at det, 
der mentes var, at bladet ikke 
skulle være et talerør for for-
mænd og andre med forenin-
gernes budskaber og medde-
lelser af enhver art. Det er en 
svær balance at holde, men 
det har været et princip som 
har været søgt opretholdt i 
hele bladets historie, at for-
eningsstoffet skulle behand-
les ”journalistisk”, dvs. i ar-
tikler, der sorterer stoffet og 
fokuserer på det relevante, og 
ikke blot refererede stort og 
småt. På den måde måtte et 
redaktionsmedlem, som også 
var foreningsformand eller 
nært knyttet til en forening 
helst ikke skrive om samme 
forening. Dette princip er ble-
vet (i store træk) forstået og 
respekteret, hvilket har med-
virket til at holde bladets ni-
veau oppe og dermed interes-
sen for at læse og annoncere i 
bladet. Med andre ord har det 
fra dag ét, været hensigten, at 
HP skulle være et redigeret 
blad og ikke et blad der blot 
formidlede fremsendt stof. 

Er profilen holdt?

Den profil, der aftegnes i 
opgørelsen ovenfor, er ikke 
testet for de øvrige årgange. 
Men der er ingen tvivl om, 
at den opregnede inddeling 
af stoffet holder, og at for-
delingen nok skifter fra år 
til år, men en optælling over 
alle årene vil givetvis vise et 
billede, hvor der er bragt flere 
artikler under overskrifter 
’kirke, kunst og kultur’ og 
’Helnæs historie’, ligesom 
’natur’ og ’erhverv’ nok også 
har fået mere opmærksom-
hed. Derimod er ’politik, 
planer og perspektiver’ blevet 
dæmpet. Det fornemme løfte, 
- at bladet skulle sætte spørgs-
mål til debat – viste sig ikke 
at kunne holde. Teknisk fordi 
et månedsblad ikke egner sig 
til at have en debat kørende, 
hvis indlæg har en måneds 
afstand. Måske vigtigere – 
at det er svært at udgive en 
husstandsomdelt gratisavis, i 

et område, hvor uenighed og 
skriftlig debat af modstående 
synspunkter er uvant og ofte 
uvelkomment og som kunne 
skabe mere splittelse end 
samling, hvilket afgjort ville 

være til skade for bladets ek-
sistens. Det lyder ikke særligt 
heltemodigt for et blad, der 
i øvrigt har anført, at det er 
uafhængigt af politiske, øko-
nomiske, og foreningsmæs-
sige interesser, men det har 
været de vilkår, skiftende re-
daktioner har underkastet sig. 

Redaktører for bladet

På det netop nævnte idé-
grundlag er den ansvarsha-
vende redaktørs position vig-
tig, selvom bladet fremstilles 
ved gratis frivilligt arbejde af 
alle, der deltager. For et blad 
som HP bliver det først som 
sidst redaktørens ansvar, at 
det kommer ud og til tiden, 
teknisk er i orden og ind-
holdsmæssigt på niveau med 
det, der er beskrevet som 
målsætningen med bladet. 
Desuden skal han gå foran, 

når der skal planlægges og 
holdes ansvarlig for, at an-
noncørerne og abonnenterne 
får, hvad de har betalt for. 
Når alle andre har afleveret 
manuskripter, fotos, o.a. har 

det været redaktøren, der har 
skullet få styr på det hele og 
til sidst få månedens 16 siders 
blad på gaden på det tids-
punkt læserne forventer det. 
Redaktører af HelnæsPosten 
har været: Fra 2006 til års-
skiftet 2008 bestred Otto 
Arp det vanskelige job med 
at få formgivet et blad og få 
det ud i nært samarbejde med 
bl.a. Poul Dreisler, der over-
tog jobbet 2008 (med Otto 
som medredaktør og fortsat 
printleverandør, nu med bo-
pæl i Dewitz hus på Hagen-
skov) og som er den, der med 
stort vemod og beklagelse 
må lukke det ned, da ingen 
ønsker at overtage hans job. 
I løbet af 2008 og indtil sin 
alt for tidlige død, i februar 
2010, var Gerner Bauer en 
meget flittig og engageret 
medredaktør. Fra 2005 og 

til pensionstidspunktet (som-
meren 2008) passede Poul 
Dreisler desuden sit job som 
lektor ved Handelshøjskolen 
i Aarhus, dog med mulig-
hed for, at en del af arbejdet 
kunne klares fra hjemmear-
bejdspladsen på Helnæs. Re-
daktionen og produktionen af 
bladet flyttede i 2008 til Ryet 
22, til et anneks til Dreislers 
hus.

Medvirkende 

De, der har været med fra 
start jan. 2006 og til lukning 
juni 2013 er Palle Herman-
sen, Helle Blume Andresen, 
Poul Dreisler, Niels Ellebæk, 
Anne K. Hansen, Anders 
Lyng, Anders Lundbeck Ras-
mussen. Desuden har Ulla 
Dreisler stået for administra-
tionen i hele perioden. En 
ikke særlig synlig post, men 
meget vigtig, idet bladet hver 
måned igennem det meste af 
tiden har haft kontakt til 120 
abonnenter og annoncører, 
udenfor Helnæs,

Øvrige medvirkende 

I løbet af det første år var 
yderligere otte personer til-
knyttede, dvs. 17 personer 
var samlet, når bladet skulle 
tilrettelægges, dog var der 
sjældent fuldt hus. Og 17 var 
det største antal i hele pe-
rioden. Der har været en del 
udskiftninger undervejs. Ca. 
25 i alt har været med til at 
holde bladet kørende. Det har 
sjældent været noget problem 
at få knyttet nye folk til, enten 
det var til at fotografere, skri-
ve eller omdele. Jakob Haahr 
bør nævnes, idet han nogle år 
var en fremragende skribent, 
når det galt natur, landskab, 
bugten og ikke mindst sej-
lads, og hvad han ellers blev 
overtalt til at tage sig af. Han 
holdt op, da han flyttede fra 
øen og fik travlt med sin for-
skeruddannelse og arbejde på 
SDU. 

Form og indhold

Redaktør Otto Arp er arkitekt 
af uddannelse og havde des-
uden et godt blik for kunst og 
for ”formidlingens æstetik”. 

for debatten. Der har således 
været et godt afstemt grundlag 
for en åben drøftelse af dette 
spørgsmål for borgerne i un-
dersøgelsesområdet.

Det lokale grundlag

En lokal arbejdsgruppe er 
dannet ved en fusion af bebo-
erforeningens bestyrelse og 
borgergruppen samt to bor-
gere. Formanden for beboer-
foreningen, Jens Zimmer, er 

tilkendegive deres holdning. 
En debat forud for afgørelsen 
af om der er bred lokal opbak-
ning nødvendiggør viden om, 
hvad det handler om. Delta-
gerne skal vide, hvad de skal 
bakke op eller gå imod. Der 
har været info-møder om na-
tionalparken, en vogn har væ-
ret her og der er rundsendt en 
avis, ligesom der er oprettet en 
hjemmeside med alt hvad der 
er værd at vide om ideen. Alle 
ideer og bekymringer er no-
teret og offentliggjort til brug 

Nok en gns. alder på 65+. Et 
lærred var hængt op i scene-
åbningen, så PowerPoint pro-
grammet kunne få den rette 
afvikling. Et fyldigt materiale 
var forinden sendt rundt til 
alle husstande, ligesom kopier 
af de viste billeder på lærredet 
var omdelt. 

Grundlaget for debatten

Det har været en af national-
parkprocessens første betin-
gelser, at der skal lægges vægt 
på at folk får mulighed for at 

Debatten om Helnæs befolk-
nings holdning til at blive en 
del af Nationalparken eller ej, 
var nået til et beboermøde i 
forsamlingshuset. Forud var 
gået en massiv påvirkning fra 
flere sider.

NatioNalparkeN
af Poul Dreisler 

60-70 Helnæsboere sad kl. 
halv otte bænket ved kaffe-
bordene i forsamlingshuset. Et 
bredt udsnit, dog flest ældre. 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk
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Udsigt over Skaghorn før 
opgravning
– Se side 10 og 11

Kulturlandsbyen  
på vandring
– Se side 12

DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. 

Vi går imod  
mørkere tider

Find lyspunkterne hos
Helnæs Antik  

& mejeriet

tlæs mere på side 4

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Udlejes med fører: 
Teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Minilæsser · Rendegraver

Aut. 
kloakmester

Nationalparken 
– en død sild?
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tLæs mere på side 12

Han gik meget op i Helnæs-
Postens format og udseende. 
Man kunne tro bladet er et A4 
format fremkommet ved at 
folde et A3 ark. Men sådan er 
det ikke. Dette er et beskåret 
A3 format dvs. 195x295 mm, 
og ikke 210x295 mm. Dvs. 
man køber papiret hjem gen-
nem et større trykkeri, som så 
beskærer det til dette format. 
Otto var meget optaget af, om 
ikke vi kunne forsøge os med 
et andet format, noget der 
lignede en rigtig avis. Hvad 
der ikke var et eksperiment 
var papirkvaliteten. Otto 
havde en klar indstilling til 
at farven skulle være lidt grå-
grumset og papiret genbrugs-
papir. Den holdt så længe han 
printede (til 2008.4) og til 
sidste papiroplag var opbrugt 
i juli 2009, herefter skiftedes 
til kalkhvidt papir.

bladets forbilleder

Helnæsposten har stolte for-
billeder. Otto havde fra første 
dag fastlagt forsiden og side 
2 mere eller mindre efter 
dagbladet Informatíon. Man 
vil kunne genkende de to 
små billeder i forsidens øver-
ste del med henvisninger til 
artikler i bladet. Der var også 
en del mere tekst på forsiden 
end senere, hvor et udsøgt 
billede fylder det meste af si-
den. Bagsiden blev ligeledes 
formet efter et kendt forbil-
lede i dagspressen. Otto og 
Poul fandt på, at placere en 
pendant til Politikens ATS 
(At tænke sig) på den plads, 
den har i forbilledet. En spal-
te – eller mere – med satire, 
sjov og en stor del selvironi. 
Den holdt til ca. 2011. Des-
uden foreslog Charlotte Foss 
Madsen, som også var med 
fra starten, at der skulle være 
en side for børn, om børn, la-
vet af børn. Siden blev kaldt 
”Det´ kun for børn.” Den be-
gyndte 2006.3 med Charlotte 
som redaktør. Senere på året 
overtog Anne Hansen siden. 
Med udgangen af 2010, kun-
ne Anne ikke længere vride 
noget ud af de få børn, der 
da var på Helnæs, og dermed 
stoppede den. Allerede i maj 

måned 2006 er ’Pastorens 
Klumme’ kommet på plads 
og den har været på side 3 
lige siden. Helnæspostens 
første redaktør og medredak-
tør var ivrige kirkegængere 

og deltog ofte i søndagsguds-
tjenester med efterfølgende 
drøftelser i Helnæspostens 
redaktionslokale. Over et 
glas fra den ofte tilstede-
værende (Château du Pape), 
(rødvin i papemballage), 
blev Helnæspostens indhold 
forberedt, planlagt og, under 
svære tekniske trængsler, 
grafisk opsat. 

Layout og teknik

I begyndelsen, hvor pengene 
var små, søgte Otto Arp at 
klare både opsætning og tryk. 
Han havde en meget stor og 
driftsikker printer, der kunne 
klare kravene til udgivelsen 
af - i begyndelsen op til 400 
eksemplarer, idet der blev 
omdelt i sommerhusområ-
det i sommermånederne det 
første år. Opsætning er dog 
en kunst, der kræver et nært 

kendskab til den software, 
der er udviklet til professio-
nelle grafikere eller særligt 
dygtige ”amatører”. Og her 
havde Otto påtaget sig en 
stor udfordring. Han stred sig 

gennem de første 10 numre, 
som det vil kunne ses på net-
tet. Det var et arbejde, der 
trak tænder ud. Otto måtte 
gøre en dyd af nødvendighed, 
når han skulle fordele tekst 
og annoncer. For nemheds 
skyld blev annoncerne brugt 
til at fylde det gråhvide papir, 
efter en tekst var placeret, 
med det resultat, at ¼ sides 
annonce ofte blev reduceret 
til 1/16 side eller anden ”ikke 
regulær” størrelse. Det gik 
naturligvis ikke i det lange 
løb. Efter at have gennemført 
timelange kampe med layout-
programmet, overgav Otto 
sig og henvendte sig til Ane 
i Helnæshus Grafisk, som 
hjalp ham igennem, hvilket 
tydeligt kan ses i nr. 2006.11 
og alle følgende numre. Ane 
var mere end hjælpsom, idet 
hun i samarbejde med Otto, 

ganske gratis, gennem hele 
2007, lay-out’ede bladet. Fra 
2008 overgik arbejdet til 
Poul Dreisler, og sammen fik 
han og Ane etableret et godt 
og positivt (honoreret) sam-
arbejde, som hurtigt fik et 
helt fast mønster.

bladets tekniske proces 

Ane sender (fredag) måne-
dens blad med alle annoncer 
placeret. Poul redigerer og 
”omsætter” (lørdag / søndag) 
teksten i avisen i spalteformat 
og markerer placering af bil-
leder. Aflevering og gennem-
gang hos Ane (mandag mor-
gen). Herefter kan Ane på 
relativ kort tid få det hele til 
at ligne et professionelt blad, 
med alle de krav, hun stiller 
til det – og det er ikke få, hvil-
ket har været en fornøjelse at 
bøje sig for. Korrektur sendes 
(tirsdag middag), hvorefter 
redaktøren og hustru kaster 
sig over det i en nidkær gen-
nemgang og foretager rettel-
ser og forandringer. Rettelser 
(onsdag morgen) hos Ane 
og derefter i printeren med 
kopi til redaktør og til bla-
dets webmaster gennem alle 
årene, Palle Hermansen, som 
lægger bladet ud på nettet. 
(Torsdag morgen) afhentning 
af 1200 ark (beskåret A-3), 
som et hold på 4 personer gør 
færdig som månedens blad. 
Hæftning med klammer i 
ryggen og foldning. Samtidig 
med den beskrevne proces er 
120 kuverter blevet frankeret 
og stemplet med afsender. 
Labels kørt ud efter justering 
af indkomne rettelser. Faktu-
raer skrevet og printet ud til 
annoncører og abonnenter. 
Denne proces gennemføres 
oftest onsdag af redaktør og 
administrator. Efter en kop 
kaffe, kører lokale omde-
lere ud på Helnæs. Så længe 
Kalle kørte Helnæs – Assens 
bussen, tog han de ca. 120 
kuverter med til postkassen, 
hos Marlene/SPAR i Ebbe-
rup, samt de 10 stk. til løssalg 
i butikken. Da busdriften gik 
over på andre hænder, måtte 

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk
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Sommerfest med regn og 
stort fremmøde
– Se side 3 og 13

Havkajakroere på Helnæs 
Mølle – Sommertræf 2010
– Se side 10
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tLæs mere på side 6

Vi føler Helnæs i tidens fjed
kan skabe glæde og muntert smile.
Gik noget tabt, vi må ændre det,
mod nye mål vi må fremad stile.
du skønne Helnæs – vor fælles stavn – 
må smukt vi ære dit gamle navn. 
(Vers 8 i Helnæssangen)

HædersprisuddeLing
af Susanne Sørensen/Poul Dreisler  

Helnæs sangen klinger fra 
mange struber ud gennem de 
åbne vinduer i forsamlingshu-
set.

Vi er i gang med kåringen af 
Årets Landsby i Assens kom-
mune år 2010. Det er fredag 
d. 20.8. og kommunen er vært 
ved en reception med et let 

foto: hba

Helnæs – Årets Landsby 
i Assens Kommune
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redaktøren selv til Ebberup 
med HP torsdag ved mid-
dagstid. Først da, ånder man 
lettet op. Nu er der ca. en 
måned til næste blad skal ud. 
Der blev i de senere år etab-
leret et fast redaktionsmøde 
for 3-5 skrivende medarbej-
dere og fotograf mandag fra 
kl. 17-18 i ugen efter udgivel-
sen.

Oplagets størrelse?

Oplaget startede med 300 
/ 350. Det blev hurtigt lagt 
fast på 300. Der var i det 
første år enkelte udgaver på 
20 sider, idet stoffet trængte 
sig på. Denne usikre prak-
sis ændredes dog også. Dog 
måtte vi reducere omkost-
ningerne og oplaget til 280 i 
(2012.10), da bl.a. Højskolen 
lukkede, og ved de gentagne 
portoændringer, der faktisk 
har slået mange lignende 
småblade af markedet. Det 
er vigtigt at nævne, at Hel-
næsPosten har været på 
nettet siden marts 2006 på 
adressen: www.helnaespo-
sten.dk, hvilket har været 
overordentligt positivt, idet 
vi ved, at udenlands boende 
Helnæs-interesserede etc., 
samt mange lokale læsere, 
har haft nettet som kilde. 
Vi vil fortsat have de ud-
komne 90 numre liggende 
på nævnte adresse, som også 
rummer andre oplysninger 
nu mere af historisk adresse. 

Hvor mange annoncører?

I første nummer var der 18 
annoncer og i 2013.5, det 
næstsidste, var der 33 annon-
cer, hvilket er 2-3 mere end 
sædvanligt. 29-30 annoncer 
har været det almindelige i 
de seneste år. Annoncerne 
har været det økonomiske 
grundlag for HP, men det 
var ikke uden stor begej-
string og taknemmelighed, 
at Otto Arp i august 2006 
kunne modtage en donation 
på 10.000 kr. fra EDC (ved 
Vinnie Kyrstein), som der-
med kvitterede for initiativet, 
som hun fandt, havde stor 

betydning for udviklingen 
på Helnæs. Annoncemæng-
den har været meget stabil, 
dog ramte finanskrisen i 
2008-09 også HP, hvor især 
bankerne og ejendomsmæg-

lerne trak deres annoncer ud, 
hvilket nødvendiggjorde en 
øget indsats med tegning af 
nye. Det var heldigt, at der 
var valg til byrådet netop i 
november 2009, idet de po-
litiske partier annoncerede 
meget op til valget. Bl.a. fik 
Socialdemokratiet et indstik 
med i bladet (helsides-format 
som løsblad), hvilket gav et 
godt tilskud til årets regn-
skab. Derefter lykkedes det 
atter at få balance i økono-
mien ved at nye annoncører 
enten meldte sig eller, som 
oftest, blev motiveret til at 
annoncere. Det har vist sig 
ikke at være vanskeligt. En-
ten kunne man, ved at gå en 
tur i forretningerne i Assens, 
eller ved at give håndværkere 
og andre, der kom omkring 
redaktionen, et blad med 
hjem, ligesom bladets øvrige 

medarbejdere hele tiden var 
opmærksomme på mulige 
”emner”. Lokale foreninger 
på Helnæs, især Menigheds-
rådet og Kultur- og Mu-
sikforeningen og de lokale 

erhvervsdrivende har været 
trofaste annoncører. 

Hvor mange abonnenter?

Udover Helnæsboerne, der 
fik bladet gratis, viste det sig 
hurtigt, at der var interesse 
for at holde bladet uden-
for ”øen”,. Ved udgangen af 
2006 var der 28, der fik bla-
det tilsendt i abonnement, 
her ved lukningen er der 80. 
Udover de betalende, fik også 
annoncørerne tilsendt bladet 
hver måned og der sendtes 
gratis eksemplarer til lokala-
viserne og andre medier og 
til rådhuset i Assens. En en-
kelt frivillig organisation fik 
bladet, således svagsynede 
og blinde kunne modtage 
indlæste nyheder fra Helnæs 
på bånd. Dvs. der har været 
sendt ca. 120 ud med posten 
hver måned. 

De gentagne prisstigninger 
på porto har været et problem 
for en del abonnenter, især 
pensionister, der gerne ville 
følge med i, hvad der skete på 
deres fødeø. Et abonnement 
kostede ved starten 200 kr., 
og nu ved slutningen 375 kr., 
altså næsten en fordobling af 
prisen, og det er faktisk ude-
lukkende portoen, der er ste-
get. At sælge Helnæsposten 
i abonnement eller i løssalg, 
som bliver gjort hos EURO 
SPAR i Ebberup, tjenes der 
intet ved. Tværtimod koster 
det mere end salgsprisen at 
producere bladet. Frimær-
kerne betaler modtagerne 
selv med undtagelse af gra-
tisterne. 
Ca. 125 blade omdeles til 
Helnæsboerne og der lægges 
25 stk. ned på sommerlandet 
til fordeling efter først- til- 
mølle- princippet. Og de er 
gratis.

Hvad har HP betydet?

Vi har ikke systematisk 
spurgt vore læsere, om de 
har været tilfredse med 
produktet. Og der er ikke 
her tradition for spontant at 
give udtryk for sine følelser 
i den retning. Især gæster 
og folk udenfor Helnæs har 
været mere åbne og har væ-
ret utroligt glade for at få in-
formationer om Helnæs. Og 
det er blevet fremhævet som 
havende stor betydning for 
stedet. Højskolens elever og 
brugere af internettet ligeså. 
Vi finder selv, at der er frem-
bragt og dokumenteret me-
get brugbar viden om stedet, 
som mange vil kunne have 
glæde af at vende tilbage 
til. Der skal dog ikke herske 
tvivl om, at det har været 
en berigelse og en utroligt 
spændende måde at leve i et 
lille samfund, at være tvun-
get til at være med – næsten 
overalt – for at skrive brud-
stykker af historien om Hel-
næs i perioden 2006 til juni 
2013.
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Pressemeddelelse  
vedr. Helnæs Højskole
29. august 2012
 
Bestyrelsen for Helnæs Høj-
skole har den 28. august set 
sig nødsaget til at indstille 
driften af Højskolen af øko-
nomiske grunde, og har sam-
tidig bedt advokat Frantz 
Dolberg, Assens, om at an-

melde standsningen til Skif-
teretten. 
Skolens forstander Henrik 
Hartvig har sammen med 
skolens medarbejdere gjort 
et meget stort stykke arbejde 
for at vende udviklingen. Sko-
lekreds og lokalsamfund har 
tilsvarende arbejdet ihærdigt 
for at få tingene til at lykkes. 
Men uagtet ny og intensive-

ret markedsføring, låneom-
lægninger, besparelser, nye 
forretningsområder og andre 
tiltag, så har effekten af det 
vigende elevantal ikke kun-
net opvejes.
Skolekredsen har i det sene-
ste år fået 31 nye medlem-
mer, og mange har ydet et 
stort stykke arbejde for at 
skaffe elever, penge og op-

bakning til Helnæs Højskole.
Højskolerne har det svært i 
Danmark lige nu. Mange har 
været eller er i samme situa-
tion som Helnæs Højskole. 
Det er trist for vores med-
arbejdere, for Helnæs og for 
hele Vestfyn.

På bestyrelsens vegne, 
Anders Lundbeck 

Rasmussen, formand

Helnæs Højskole 
indstiller driften

Foto: pd
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Siden februar 2011 har HP 
rummet et tema om Landsby-
en. I alt 11 artikler er det blevet 
til, den sidste i februar 2013 og 
nu denne sidste resumérende 
artikel. (fortsat fra sidste 
nummer)

LANDSbYEN XII 
Af Poul Dreisler 

Denne artikel er fortsættelsen 
af det resumé, der blev på-
begyndt i april. På grund af 
pladsmangel måtte den fort-
sættes i både maj og i dette 
sidste nummer af HP juni 
2013. 

bønderne bliver selvejere

Efter 1856, hvor alle får mu-
lighed for at købe deres fæ-
stegård, ekspanderer landbru-
get yderligere og der sker en 
udvikling således alle jorde 
bliver inddraget i driften. Ef-
fektiviseringen af landbruget 
på Helnæs i denne tid og ef-
ter, ses af, at jorderne fra de 
oprindelige 20/21 gårde bli-
ver delt, så sønner og arvinger 
kan drive et landbrug, der helt 
op til efter 2. Verdenskrigs 
afslutning er rentabelt og for-
nuftigt. Andelsbevægelsen og 
landsbyens vækst til over 500 
indbyggere omkr. 1920, det 
dobbelte af folketallet i dag 
(2013). Vender vi tilbage til 
begrebet fællesskab må det 
tolkes som værende et begreb, 
der i fortiden rummer en be-
skrivelse af det nødvendige 
samarbejde om at få daglig-
dagen, driften, til at fungere. 
Altså et fællesskab, der så 
også kunne indebære sociale 

fællesskaber, der dog nok kun 
kunne trives i bestemte kred-
se og grupperinger, ligesom 
i dag. Fællesskabet i dag er 
oftest knyttet til det frivillige 
foreningsliv, hvor mennesker 
tilslutter sig et bestemt for-
mål og hjælper hinanden med 
dette formåls opfyldelse. Her 
spiller det sociale ofte også 
en stor rolle. Og medlems-
skab af fællesskabet vil ofte 
ikke være nødvendigt for den 
enkelte for at overleve, men 
omvendt kan det bruges til 
at skabe enten en følelse af at 
høre til eller det modsatte, at 
sætte sig udenfor.

Afslutning

Vi har beskrevet en udvikling 
af landsbyen Helnæs, som på 
grund af stedets placering 
omfatter halvøen, Helnæs´ 
udvikling. Den periode vi har 
beskæftiget os med, begynder 
med bemærkninger om tiden 
6000 år f.Kr. til omkring år 
1800 med betragtninger frem 
gennem 1800 tallet. Skelettet 
eller grundlaget for historien 
var en historisk, professionel 
analyse, der var blevet gen-
nemført af Fyns Amtskom-
mune og offentliggjort på 
nettet i Historisk Atlas.dk/
Helnæs. Analysen blev kaldt 
’Landsbyregistrering i Fyns 
Amt: Foreløbig orientering’. 
Det har været hensigten at 
søge at belyse situationen i et 
bredere historisk perspektiv, 
således de politiske og gene-
relle historiske omstændighe-
der er blevet tilføjet. Nysger-
righeden som er blevet pirret 
ved læsningen af analysen 
har givet anledning til at søge 
forklaringer på begreber og 
årsagssammenhænge. 
Personalhistorien har drejet 
sig om konger og kongemag-
tens mænd indtil efter ene-
vælden, hvor Helnæs bliver 
”privatiseret” (1667) og de 
senere godsejeres indflydelse 
på forholdene på Helnæs. 
Endelig slutter vi med den 
sjældne situation, at Helnæs 
har været statsejendom gen-

nem ca. 30 år og i den periode 
oplevet en opblomstring, som 
fortsætter efter den endelige 
”privatisering” ved selvejer-
skabets gennemførelse om-
kring 1856. På dette tidspunkt 
var der velstand og plads til 
ekspansion ind i en ny tid som 
selvejere og grundlæggere af 
egne virksomheder i et nyt 
driftsfællesskab, hvor sam-
menholdet baseredes mesten-
dels på økonomisk baserede 
produktionsfællesskaber, som 
andelsbevægelsen gav grund-
lag for. Ud over mejeriet, ken-
der vi brugsforeningen, vand-
værket, frysehuset og hvad der 
ellers blev oprettet som støtte 
for og som forudsætning for 
vækst i landsbyen, der når 
sin blomstringstid både hvad 
angår handel, håndværk og 
landbrug i det nye 19-århund-
redes første 20 år. Siden har 
den fortsatte industrialisering 
kun haft til følge at alle grene 
af erhverv sammen med be-
folkningstallet er gået tilbage. 
Spørgsmålet er nu, om det 
skal blive det industrialise-

rede ”globale” storlandbrug, 
der tager over eller om der 
udvikles samfundsformer for 
mikrosamfund med bosæt-
nings- og erhvervsformer, der 
tager hensyn til stedets kom-
petencer og særlige forudsæt-
ninger, byggende på såvel nye 
fødevareproduktioner med 
forarbejdning og salg koblet 
med stedets rekreative na-
tur- og kulturoplevelser samt 
videnbaserede produktions-
virksomheder, der bl.a. digi-
talt udnytter stedets kreative 
ressourcer. 

På næste side, har vi har op-
ført væsentlige begivenheder 
og udviklingstrin kronolo-
gisk. Der kunne sagtens have 
været flere eller færre eller 
andre, men disse er medtaget 
for at give en pejling af forlø-
bet i dannelsen af samfundet 
på næsset. Desuden er anført, 
i hvilke numre af Helnæs-
Posten der har været artikler 
omhandlende temaet. 

Temaet: Landsbyen

Bordbestilling 
kan ske på 64 77 13 41

www.helnaeskro.dk
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Mange sjove udklædte til 
fastelavnsfest
– Se side 13

Godt besøgt udstilling 
i lokalarkivet
– Se side 3
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Et samfunds udviklingsniveau 
er kendetegnet ved sin infra-
struktur, bl.a. vejsystemer. Jo 
bedre samfærdselsmulighe-
der, jo højere grad af udvik-
ling. Veje og stier er for et 
samfund, hvad årer og vener 
er for den menneskelige orga-
nisme. Vejene er en væsentlig 
del af Helnæs historie.

LandsbyEn II
af Poul Dreisler   

Veje (og stier) er et emne, der 
optager folk. Trafikken kan 
være grundlaget for mange 
kontroverser. Er den for kraf-
tig må den begrænses, er ve-
jen for lille eller dårlig må 
den udvides og forbedres. Ha-
stighed og køretøjers størrelse 
kan også være årsagen til 
strid. Der er søgt skabt orden 
i kaos gennem lovgivning og 
regler på kryds og tværs. Vi 
vil se på den historiske bag-
grund for det vejsystem, som 
vi ser i dag. 

Hvad er en vej?

Naturbeskyttelseslovgivnin-
gen rummer en definition, 
der lyder: “Det antages, at 
veje og stier omfatter per-
manente, menneskeskabte 
færdselsbaner.  Hvad fysisk 
fremtræden angår, adskiller 

for at et samfund fungerer, 
lever og udvikler sig. Sker 
der en forsnævring i forhold 
til gennemstrømningen, som 
ved blodbaner, går livet i stå 
eller der opstår problemer. 

Helnæs som landskab

I forbindelse med vejanlæg 
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er der tre forhold, der ken-
detegner Helnæs. Det første 
er, at Helnæs i historisk og 
færdselsmæssig betydning 
hverken er en ø eller en 
halvø, idet Langør har været, 
og stadig kan være, en såre 

en vej sig typisk fra en sti ved 
at være beregnet til et 4-hju-
let køretøj.” Her taler man 
om ”permanente, menneske-
skabte færdselsbaner.” Man 
kan på den måde sidestille 
færdselsbaner i landskabet 
med blodbaner hos menne-
sket. Veje er livsnødvendige 

Vejene på HelnæsHelnæs Byvej
foto: hba
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Udviklingsbeskrivelse
6000 f.Kr.: Bondestenalderfolk befolker kysterne omkring Helnæsbugten i stort tal

3400 f.Kr.: Yngre stenalderfolk bebor Helnæs ved bl.a. Skaghorn

1000 f.Kr.: Yngre bronzealderfolk bebor Helnæs også ved Skaghorn

800 tallet e.Kr.: Helnæs Runesten menes opsat.

1100: Hagenskov menes bygget i Valdemar d. Stores tid.(Død 1187). Mulig sejlads til Store Slotsbanke

1100: Overgang fra vikingetid til middelalder. Antages at være tidspunktet hvor Helnæs by er anlagt.

1200-tallet: Helnæs under kronlenet Hagenskov

1200-tallet: Helnæsborg nævnes som kongsgård med Valdemar Sejr som ejer + 1/6 af Helnæs

1231: Valdemar Sejrs Jordebog. Helnæs nævnes første gang som Hælg Hænæs (Det hellige næs)  

1396-1667: Hagenskov er kronlen (Margrethe d. I indløser Hagenskov fra tyske panthavere).

1500-1600 tallet: fortløbende opdyrkning af Helnæs

1535: Grevens fejde. Johan Rantzau fører 2000 mand og 300 ryttere over fra Als til Helnæs og videre til Aborg.

1546: Langørsbo opført til Peder Hanssen Bomand, Varefoged dvs. mellemmand mellem gods og Helnæs

1572: Erik Hardenberg. Lensmand på Hagenskov. Udfærdiger jordebog 1583.

1583: Antallet af gårde og fiskerbol nået sit blivende antal. Enhederne store i kraft af den fortsatte opdyrkning af jorden. Mange fiskerhuse med jord.

1583: 18 gårde ydede smør og få og små kornydelser, 11 huse og småbrug ydede penge og fisk + landgilde af forskellige opdyrkede jorder 
omkr. 1520 og 1570 (se note 1605). 

1583: Erik Hardenberg indfører hoveriarbejdet efter Agernæs er lagt under hovedgården / godset, derved fik bønderne under 1,5 mil til 
arbejdet, hvilket var grænsen for at udføre hoveri og ægt (pligtkørsel).

1605: Landgildet på sidstnævnte jordstykker fordelt på gårdenes landgilder

1618: Egen kirke, tegn på ekspansion (og ansøgning p.gr.af lang og tung vej til Sønderby)

1662: Hagenskov Len ændres til Assens Amt med Niels Ottesen Banner som amtmand

1664: Matrikelvæsen etableres, amtstueskat indføres. 15 gårde har samme udsæd og høavl, dvs. stor egalisering

1664: Betydelige skovområder til 90 svins olden. 19 gårde, 16 huse med jord

1667: Kronlenet overgår til privat, adelig besiddelse. Niels Ottesen Banner (navneændring til Frederiksgave)

1669: Enestegården, Bogården, på nordspidsen af Helnæs opføres efter Langørsbo er på vej i bæltet. 

1684: Uregelmæssigt tovangsbrug, samlede værdi af Helnæs vurderet til 160 tdr. htk.

1688: Matrikelvæsenet udvikles. 51 % opdyrket. 

1767: Niels Ryberg (1725 – 1804) overtager Frederiksgave. 

1769: Blokudskiftning, hvor 7 gårde flytter ud. 

1785: Inddæmning af Maden påbegyndes, 1806 er indvundet ca. 300 tdr. land til græsning.

1787-1901: Befolkningsstigningen normal / Indb.: 1787: 281 / 1901: 480 / 1964: 384 / 2013: 250

1788: Af Frederiksgaves jordebog fremgår det, at der er foretaget en ny og strammere egalisering, idet 19 af gårdene da var på 8 tdr. htk. 
Og de resterende 2 gårde på 4 tdr. hkt.

1791: Af hoverikontrakt fremgår, at 18 gårde var på 8 tdr. htk., 1 på 7-4 og 2 på 4 tdr.htk.

1804: Johan Chr. Ryberg (søn) overtager Frederiksgave

1824: Staten overtager Frederiksgave og dermed Helnæs. Ryberg – familiens økonomiske kollaps.

1844: Matrikelvæsenet moderniseres.  21 gårde, 20 huse med jord, 2 huse u, jord

1844: Opmålt og vurderet værdi af Helnæs til 182 tdr. htk.

1856: Staten sælger, ved auktion, gårdene til fæsterne, som herefter bliver selvejebønder.

1903: Overgangen til selveje afsluttet. 33 gårde, 25 huse med jord og 34 huse uden jord.

Temaartiklerne har været bragt i flg. numre:
2011 Nr.: 2,4,5,7,9,10,12  

2012 Nr.: 1,3,7,

2013 Nr.: 2,4,5,6

Litteratur: 
Se noter og kildeoversigt i forbindelse med den enkelte artikel.
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Helnæs Camping 
- ud i det blå, ind i det grønne 

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

 

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

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

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

www.helnaes-camping.dk 

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

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

Hverdage: Weekend samt helligdage:

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

Bestil morgenbrødet dagen før, 
så sørger vi for,

at det er klar til dig, 
når du kommer!

Helnæs Camping | Strandbakken 21 
Helnæs, 5631 Ebberup  

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

Menighedsrådet arrangerer sogneudflugt til

VIbORG DOMKIRKE

Lørdag den 17. august
Pris 150 kr. Tilmelding senest den 7. august til 

Marianne Therp tlf. 27 20 16 68

Jeg havde glædet mig helt 
vildt til denne aften. Ef-
ter at have læst Anne Lise 
Marstrand-Jørgensens to 
romaner om Hildegard von 
Bingen hørte jeg, at skue-
spillerinden Agnete Bjørn 
turnerede med en monolog 
om Hildegards liv og levned. 
Den måtte jeg bare opleve, og 

stor var glæden over, at de lo-
kale menighedsråd gerne vil-
le støtte arrangementet, som 
Kultur&Musikforeningen 
stablede på benene. Agnete 
Bjørn havde valgt at opføre 
forestillingen i Kærum Kir-
ke, og det var et fint valg. 
Hildegard von Bingen levede 
i 1100-tallet, samme århund-

rede som kirken blev bygget! 
Det understregede stemnin-
gen, og gav en flot indram-
ning af de store mysterie- og 
åbenbaringsbilleder, som var 
trykt på store plancher og 
placeret i såvel koret som bag 
i kirken. Agnete bevægede 
sig rundt i kirkerummet – 
fortalte om Hildegards liv og 
levned. Indimellem brød hun 
ud i sang og reciterede fra 
nonnens mange skrifter, ak-
kompagneret af en ung har-
pespillerske. Til tider var det 
meget voldsomt: opildnende 
ord fra prædikestolen og 
ydmyg kasten sig på gulvet. 
Særlig dramatisk blev det, da 
det pludselig blæste op uden-
for, og et vindue i kirken fløj 
op. Der gik et sug gennem 
den halvthundrede store for-
samling – det understregede 
i den grad fortællingen om 
Hildegards åbenbaringer. En 
fantastisk aften, som danne-
de en flot optakt til den kom-
mende koncertsæson.
 
 Karen Valeur

Tanker om fremtiden er nyt-
tige og nødvendige. Her tæn-
kes primært på tiltrækning 
af flere beboere til de huse, 
der står til salg, hvordan skal 
man få interessen vendt mod 
bosætning her.

TILTRÆKNINGSTANKEDRYS
Af Susanne B. Sørensen 

Rundt omkring os står der 
efterhånden mange ejendom-
me/huse til salg og livet her-
ude glider langsomt af sted. 
Vi havde for nogle år siden 
en opblomstring, hvor vi var 
Assens kommunes kulturelle 
hjørne. Vi fik ressourcestær-
ke beboere herud. OK, vi 
mangler flere af vore kunst-
nere nu – desværre – men der 

En åbenbaring i  
kirken på bakken

Helnæs og 
fremtiden 
– sådan lidt 
lommefilosofisk

Hildegaard og ung harpespiller. Foto: Tina Valbjørn

tLæs mere på side 16
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må da også være noget andet 
at bygge på. P.t. er der en op-
blomstring på området med 
igangsættere. Der må være 
endnu mere … vi er alle sam-
men kede af synet af tomme 
boliger. Det virker sådan lidt 
yderkantagtigt, ikke…?

Haves mange boliger – ønskes 
flere beboere

Vi ønsker os vel alle sammen 
nye beboere på øen. Boli-
gerne er her, Helnæs er rigtig 
dejlig, foreningslivet er der 
også, men alligevel…... kan 
vi selv gøre noget for at sætte 
lidt skub i tingene?
Kunne det være en idé, at 
holde en ”åben hus på Hel-
næs” - dag, hvor VI STÅR 
SAMMEN og virkelig gjor-
de en indsats for Helnæs – og 
dermed os selv? På en dejlig 
sommerdag, hvor her er al-
lersmukkest. Noget med, at 
alle ”til salg-husene” holdt 
åbent hus på samme dag, 
nogle landbrug åbnede stald- 
dørene, så man kunne se de-
res dagligliv med dyrene, an-
dre virksomheder åbnede for 
offentligheden for at anskue-
liggøre, at man altså godt kan 
etablere selvstændig virk-
somhed, selv om man bor i 
yderkanten i et naturskønt 
område. Helnæs kultur- og 
musikforening kunne af-
holde et arrangement, (eller 
man kunne lægge dagen på 
en dato, hvor der i forvejen 
var planlagt et arrangement), 
og der kunne organiseres en 
guidet naturvandring f.eks. 
på Maen.
Der er masser af andre mu-
ligheder. Der kunne ske et 
eller andet på Møllen – må-
ske noget med kajaksejlads - 
kommunen kunne lave nogle 
plancher – eller endnu bedre 
– sende en repræsentant –
der orienterede om skolefor-
hold, skatteforhold, og andet 
i kommunalt regi, osv. osv.

Velkommen til øen-gruppe

Vi kunne også skæve til 
Ærø, hvor man har etable-
ret en ”velkommen til øen- 

gruppe”, der informerer nye 
tilflyttere om de helt basale 
ting (foreninger, traditio-
ner, kontakter til dette og 
hint, ture i naturen m.v.) og 
hjælper dem med at blive 
integreret i lokalsamfundet. 
Specielt nu, hvor vi kommer 
til at mangle HelnæsPosten 
som fælles organ. Eller hvad 
med nogle aktuelle informa-
tionstavler på de steder, hvor 
øens gæster færdes mest: 
Bobakkerne, Lillestranden, 
Fyret.
Noget i retning af, at vi lige 
nu har så og så mange ledige 
boliger og hvilke mulighe-
der der er herude. Det kunne 
da testes, det koster kun lidt 
arbejde. 

Den generelle boligstandard 
herude er jo god – vi har 
ofte besøg, hvor vores gæster 
kommenterer, hvor velholdt 
og ordentligt her er. Dog må 
man nok se i øjnene, at nogle 
huse ville være bedre tjent 
med at blive solgt som fe-
riehuse. De er for små til at 
være helårsbeboelser, og der 
mangler tit udeareal. Hvis 
man flytter på landet perma-
nent, er det ofte, fordi man 
ønsker sig ”albuerum”. Så er 
det bedre, at det er en ferie-
bolig, der bliver holdt – og 
benyttet.

Lad os prøve

Tankedrys…urealistisk… 
måske? Man kunne jo lade 
det komme an på en prøve… 
starte med et møde, hvor vi 
diskuterer, hvem der kan 
byde ind med hvad.
Tænk lige over det – eller er 
vi i virkeligheden tilfredse 
med tingenes tilstand?

Såfremt politikere, rådgivere, 
finansielle aktører o.a., kunne 
finde frem til Helnæs, er for-
udsætningerne for at udvikle 
et spændende iværksætter-
miljø tilstede

INNOVATION
af Anders Lyng og Dan Ravn-jonsen 

Der er mange gode fortællinger 
tilbage om innovation og gode 
erhvervsinitiativer på Helnæs. 
Desværre når vi ikke at fuld-
føre vort projekt, fordi Hel-
næsPosten med dette nummer 
stopper. Bagved alle de gode 
fortællinger og sikkert også 
bag de historier, vi ikke når at 
fortælle, er der tale om men-
neskers kreativitet, ildsjæle og 
ønske om at kombinere et godt 
familieliv i trygge og smukke 
rammer med muligheden for at 
udvikle drømmen om at skabe 
produkter og arbejdspladser.

En dårlig adresse

Men bagved de fleste fortæl-
linger er også helt kontante og 
destruktive problemer hos de, 
der burde have musklerne til at 
finansiere de gode initiativer; 
bankerne og realkreditinstitut-
terne. Flere og flere finansielle 
virksomheder tager beslutnin-
ger om finansiering centralt 
(læs: i København). Og i den 
forbindelse er postnummeret 
5631 Ebberup helt galt, for ikke 
at nævne, hvis man kommer til 
at skrive Helnæs på adressen. 
Vi er i denne forbindelse de-
fineret som Udkantsdanmark 
og der er flere eksempler på at 
københavneriet har stoppet el-
ler vanskeliggjort ellers gode 
initiativer.
Dette er et problem, ikke blot 
for Helnæs, men for hele Dan-
mark, fordi alle bestræbelser på 
at skabe arbejdspladser, med 
denne udvikling, ikke bliver 
mulig. 

Hvor er finanskrisen skabt?

Finanskrisen blev ikke skabt 

på Helnæs – men bl.a. i di-
rektionslokalerne i pengein-
stitutterne. Og det finansielle 
system umuliggør med sin 
træghed netop det vi alle 
sukker efter: udvikling og 
arbejdspladser til de mange 
ledige hænder. Denne udvik-
ling kan vise sig langt mere 
alvorlig end finanskrisen. 
Fordi man dræber fremtidens 
muligheder, der jo netop kun 
kan sikres gennem innova-
tion og kreativ skaberkraft. 
Var der nogle der tænkte: 
som lemminger ud over kan-
ten?
Udvikling skabes, hvor der er 
behov for det og hvor de nød-
vendige kræfter og forudsæt-
ninger er tilstede. Vindmøl-
leindustrien blev grundlagt 
i smedemiljøet i Vestjylland 
– tekstilindustrien blev byg-
get på hosekræmmernes tra-
dition i Midtjylland – Dan-
foss på nordspidsen af Als 
– LEGO af en snedker i Bil-
lund osv. Geografiske steder, 
der i dag alle defineres som 
udkant. Men et hoved uden 
krop har ikke en stor fremtid 
foran sig. Og et samfund, der 
skærer store ressourcer bort, 
blot på grund af postnumme-
ret, er ikke et sundt samfund.

Ministerbesøg i Assens

Carsten Hansen – minister 
for landdistrikter- og boliger 
mm. – var fornylig på besøg 
i Assens og blev præsenteret 
for vor kommunes problem 
med hensyn til mulig udvik-
ling. Kommunen har efterføl-
gende tilsendt ham to cases 
fra Helnæs som eksempel på 
de finansielle forretningers 
umulige adfærd. Disse cases 
skal bruges i ministerens dis-
kussion med pengesektoren 
om mere fleksibel tilgang. 
Det er helt forståeligt at f.eks. 
Fåborg Sparekasse ikke kan 
finansiere på grund af egen 
økonomiske situation. Men 
når banken siger nej med 

KOM NU HERUD!

På Helnæs er der 
vækstpotentiale
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www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

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

4.395,-
       

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

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

Se vejledninger og pletguide på www.maxi3.dk

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

3.495,-

EDC Christian Darum er en moderne ejendomsmæglervirk som

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

samt et veluddannet team med stor salgs erfaring indenfor villaer, 

rækkehuse, landbrug, andelsboliger og fritidshuse.

Hos os får du døgnudstilling i lokalområdet samt fleksibel mar

kedsføring efter nærmere aftale.

Vores veluddannede personale, vores indgående kendskab til efter

spørgslen og indsigten i markedet er væsentlige faktorer for vores 

succesfulde resultater med salg af din bolig.

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

Christian Darum Trine Redhead Lone Clemmesen Regina Lemmicke

Mød os i 
forretningen

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

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

Kom godt videre

Læn dig tilbage og se 

præsentationen

Se boligfilm af en lang række boliger 

til salg på edc.dk

Vil du se mere, så kom ind og 

aftal en fremvisning

begrundelsen at projektet er 
urealistisk – og projektet så 
lempes videre ad andre kana-
ler – så mistes tilliden til sek-
torens dømmekraft. Særligt 
når vi ser pengeinstitutternes 
ageren frem mod 2007!!!

Dvs. vi har her på Helnæs kon-
tant oplevet, at to iværksæt-
terprojekter af to forskellige 
pengeinstitutter, blev nægtet 
mulighed for restfinansiering 
på trods af støtte fra LAG As-
sens. Begge projekter er kort 
efter positivt finansieret af to 
andre institutter, der vurde-
rede ud fra samme kriterier 
i materialet. Danske Bank, 
der forkastede i det ene pro-
jekt, styres tilsyneladende 
fra Kreditafdelingen i hoved-
kvarteret i København og det 

andet projekt fra Sparekassen 
Fåborg, der har problemer 
med fundingen indtil opkøbet 
fra Sparekassen Sjælland. I 
det ene tilfælde er postnum-
meret en faktor. I det andet 
er det pengeinstituttets egen 
økonomiske formåen, der er 
begrundelsen.

Helnæs – et iværksættermiljø

Når vi isoleret set betragter 
udviklingen i Assens kom-
mune, findes der vel ikke en 
lokalitet, der så entydigt kan 
defineres som iværksætter-
miljø end netop Helnæs. 
Vi har fortalt nogle af histori-
erne. Og vi havde emner også 
til resten af HelnæsPosten i 
2013, såfremt det havde været 
muligt. Når vi tæller sammen 
bliver summen af etablerede 

og fremtidige arbejdspladser 
til et meget stort tal. Ikke nød-
vendigvis på Helnæs, vi deler 
gerne; men ideerne skabes og 
udvikles her. Tænk hvis man 
plejede og passede dette miljø 
og fik området præsenteret 
ude omkring som et miljø, 
hvor iværksætteri er muligt, 
ønsket og fremmet. Udvik-
ling skabes ikke ved at trække 

streger på et kort – men ved at 
ildsjæle er parate til - på trods 
af alle vanskeligheder – at 
gennemføre drømmen! Det 
miljø er til stede i dag på Hel-
næs – hvorfor så ikke finde 
det og støtte det, fremfor at 
tro det kan skabes af konsu-
lenter og teoretisk planlæg-
ning på fjerne kontorer. 

Firmaet Wallume. Foto: Dan R-J

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

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

 www.helnaeshus.dk · Tlf. 63 61 00 61
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Gudstjenester i  
Helnæs Kirke 
9. juni 17.00
16. juni  9.00 (RG)
23, juni 9.30
30. juni 11.00 (K)

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

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

Sommerfest på Helnæs
Sommerfesten arrangeres i 
år af Idrætsforeningen og Be-
boerforeningen i fællesskab. 
Festen afholdes lørdag den 
24. aug. på Sportspladsen 
med start kl. 14, fællesspis-
ning (buffet) kl. 18 og fest 
om aftenen. Program med 
aktiviteter for børn og voks-
ne udsendes i august. Husk 
det er lørdag d. 24. aug., og at 
alle er velkomne!
Helnæs Idrætsforening og 
Beboerforeningen

Menighedsrådet arrangerer
Sogneudflugt til Viborg 
Domkirke, lørdag den 17. 
august. Pris 150 kr.
Tilmelding senest den 7. 
august til Marianne Therp 
tlf. 27 20 16 68.

Gåture på Helnæs 2013
Mandag den 1. juli kl. 19 hos 
Bente og Hans Larsen, Hel-
næs Byvej 29.
Mandag. den 5. august hos 
Tove Dvinge og Torben Dan-
sted, Strandbakken 55
Mandag den 2. september 
Kamma og Erik Hansen, 
Helnæs Byvej 18.
Vi ses på tur, Inge Johanne 
Ellebæk, tlf. 64 77 13 07

Udflugt – Torsdagsklubben
Stor tak til direktør Michael 
Grønlykke for Torsdagsklub-
bens meget spændende tur til 
”Summerbird” i Assens den 
25. april.
Vi arrangerer endnu en ud-
flugt i Torsdagsklubben. 
Denne gang går turen til ro-
senhaven i Barløse.
Det bliver tirsdag den 25. 
juni 2013. Vi mødes kl. 14 
hos Kirsten og Hans Pau-
stian, Barløsevej 40 (tidligere 
præstegård) lige bag ved 
kirken. Udover hundreder 
af roser er der en mængde 
smukke træer og et utal af 
spændende stauder i haven. 
Ægteparret vil vise rundt og 
fortælle om planterne og om 
opbygningen af haven. Delta-
gerne kan glæde sig til at se 
et rigtig flot område.
Tilmelding er nødvendig og 
inden den 18. juni på tlf. 64 
77 13 76.
Alle er velkomne – Anne 
Hansen

Det er bare for piger!
Vi er en gruppe piger, der 
gerne vil ro i kajak en gang 
i ugen, har du lyst til at være 
med, så begynder vi den 1. 
onsdag i juni kl. 18.30. Vi 
mødes på parkeringsplad-
sen ved Strandbakken. Tids-
punkt og dag kan ændres, 
når vi ved, hvem der vil være 
med. 
Inge Johanne Ellebæk, 
tlf. 64 77 13 07

Kultur- og Musik-
foreningens koncerter
TangoRojoNegro
Lørdag d. 8. juni kl. 20.00
Sangaften m. spisning
Lørdag d. 6. juli kl. 17.30
Teater & Virkelighed
Lørdag d. 20. juli kl. 20.00
Green Sound Jazz 
– og dans i præstegårdshaven
Lørdag d. 10. august kl. 20
Aquila Trio
Lørdag d. 24. august kl. 20
Den Fynske Opera
Lørdag d. 7. september kl. 20
Basco
Lørdag d. 21. september også 
kl. 20
Bestil plads på 6173 4540
www.helnæskultur.dk

FORENINGER

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer  
Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og  
Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Mogens Rasmussen
Tlf. 2726 1362

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

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

Sognepræst
Anders Lundbeck  
Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

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

DET SKER JUNI 2013 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

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

www.nanaagger.dk

Gl. Brydegaard 
byder velkommen 
“Mad fra bunden  

– til glæde for munden”

Åbent alle dage kl. 12-21

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk
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KØb OG SALG

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

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

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

Alujolle
Totalt uforgængelig 15 fods 
alujolle bygget på C.J. Skibs- 
og bådebyggeri på Als. Der 
er nye årer med. Prisen er 
uden trailer. Pris for Helnæs-
boere er 17.000. (Nyprisen er 
43.000 ) Hans Kristian Erbs, 
Helnæs Byvej 50, mobil 
2346 5468.

Skabsfryser
En lille skabsfryser, GRAM 
med 5 skuffer, næsten ny, 
er billigt til salg: Pris kr. 
800,00. 
Bente Haines tlf. 60 66 33 41

Gl. numre af HelnæsPosten
Er der interesse for gamle 
numre af Helnæsposten kan 
disse afhentes gratis så længe 
lager haves. Der er ikke hele 
årgange til rådighed. Henven-
delse Poul Dreisler, Ryet 22, 
Helnæs. Tlf. 24 82 25 30.

Sælges
Klaver, mahogni m/jernram-
me, kan afhentes. Plantebord – 
2 skuffer + 2 hylder, hvidt. 50,- 
kr. Klapbord i fyrretræ, 50,- kr. 
Jernplade til brændeovn, 120 
cm x 120 cm, kan afhentes. 
Tagbøjler til 2 kajakker til bil, 
kr. 200,-. Cykelstativ til bil, kr. 
100,-.Langrendsski, Rossig-
nol, kr. 100,-. Redningsvest m. 
krave, 90+ kg., kr. 50,-. Svøm-
meveste, 60/80 kg kr. 50,- pr. 
stk. Teleskopstige m. gelæn-
der, kr. 300,-. Blomsteropsats 
m. marmorplader kr. 100,- 2 
kapilærkasser/flamingo, kan 
afhentes. Henv. Ulla Dreisler, 
64 77 12 72 / 24 82 25 30

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

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

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

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

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

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

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

PERSONLIGE

Barnedåb i Helnæs Kirke 
Søndag den 19. maj 2013 
(Pinsedag) var der barnedåb 
og barnet fik navnet:  Jacob 
Daniel Rasmussen.
Forældrene er:  Mia Hansen 
og Jens Daniel Rasmussen. 
Mia er datter af Kamma og 
Erik Hansen.

På billedet ses også storesø-
ster Marie Øst Rasmussen.

Taksigelse
Hjertelig tak for venlig del-
tagelse ved Alexander Thie-
mes bisættelse fra Helnæs 
Kirke. Tak for de mange 
smukke kranse, blomster, 
knus og trøstende ord. Tak 
for deltagelsen i Helnæs 
Forsamlingshus, for taler og 
venlige ord.
Olga og Tanja Thieme

Taksigelse
Tusind tak for opmærksom-
heden ved min konfirmation 
den 28. april.
Line Mygind Hansen, Søgård

ELARBEJDE MED GARANTI

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

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



HELNÆSPOSTEN JUNI 2013

Vi fejrer 50 års jubilæum som konferencecenter med aktiviteter, overraskelser og underholdning for børn og voksne

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

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

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

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

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

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

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

Bordbestilling T/63 73 73 73
For nærmere information –

SINATUR.DK/GLAVERNAES

Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

275,- 385,-

450,-

699,-

95,-

169,-

225,-

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

Sinatur Hotel Gl. Avernæs · Helnæsvej 9 · 5631 Ebberup

50 års jubilæumsfest - søndag den 9. juni

PROGRAM & MENU
Kl. 12-13 
Frokosttallerken med varmrøget laks – asparges, fynsskinke, nye  
kartofler, rygeostcreme, unghanebryst, speltsalat med rabarber,  
skyrmousse – jordbærsalat, inkl. 1 øl eller vand – 150 kr. pr. pers.
Kl. 12.30 og kl. 13.30
Assens Marineforenings Shantykor underholder.
Kl. 12.30-16.00
Spejderne og bueskytterne sørger for aktiviteter for store og små.

Kl. 13-15 
Grillpølse og 1 øl eller vand i parken – 50 kr. pr. pers.
Kl. 13-16 
Åbent hus, festopdækning, bryllupskage, et godt tilbud til næste års fest, m.m.
Kl. 14 og 16 
Rundvisning og husets historie.
Kl. 15-16.30 
Kaffe og kagebord – 75 kr. pr. pers.

TAK
Selvom jeg var meget skeptisk, da John Ras-

mussen i 2005 opfordrede mig til at være 

medhjælper ved den nye Helnæsavis, så er 

min skepsis gjort til skamme, det har været 

rigtig spændende og jeg har nydt at være med.

For mig bliver det et stort savn at skulle und-

være vor månedlige lokalavis. Foruden de in-

teressante temaskrivelser, interviews, oplys-

ninger af enhver art, har det været rigtig fint 

at kunne annoncere de forskellige aktiviteter, 

der skulle foregå her på Helnæs.

Både i Torsdagsklubben, ved dilettanten og 

i Lokalarkivet bliver det vanskeligere at få 

budskabet ud. Mit håb er, at der viser sig an-

dre initiativer.

Stor ros og tak til Ulla og Poul Dreisler, der 

har lagt hus og hjem til arbejdet og gjort et 

professionelt kæmpearbejde med udgivelsen 

af avisen.
Det har været hyggeligt at deltage i redaktions-

møder og til færdiggørelsen af Helnæsposten. 

Anne Hansen, Søgård

En epoke er slut 

– desværre udkommer Helnæsposten 

ikke mere. Jeg tror, at jeg på de flestes 

vegne kan udtale, at Helnæsposten 

har været et spændende, interessant 

og oplivende element i hverdagen. En 

stor tak og ros til redaktionen, som 

har trukket et stort læs. 

Moira Poulsen, Strandbakken

Tak for alle de venlige

og positive tilkendegivelser vi har 

modtaget i den seneste tid på telefon 

og mails. Det har ikke været let at 

stoppe dette arbejde, men sammen 

med alle nævnte tilkendegivelser ud-

trykkes også stor forståelse. Det har 

været uhyre interessant og givende 

at arbejde med. Derfor selv tak for 

modtagelsen og for den positive 

medvirken der er udvist gennem de 

7½ år. Ikke mindst tak til de, som har 

været med – for uden dem – intet.

Ulla og Poul Dreisler


