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Årets købmand i
Ebberup
– Se side 5

En herlig aften på
musikalsk hesteryg
– Se side 11

Menneskets natur skaber kultur

Blomsterskulpturer
-Tanja og Sasja
foto: Solvejg Refslund

Blomsterskulpturer
af Anders Lyng

Forårets og sommerens fantastiske farvepalet i naturen
og i haverne, er allerede ved
at blive afløst af de mere tunge, grønne nuancer. Naturens insekter og dyr er i fuld
gang med at samle forråd til
den kommende vinter. Også

vi mennesker skal samle
forråd. Måske ikke så meget
de materielle ting. De fleste
får vel deres behov dækket
ved indkøb hos Marlene i
Ebberup. Allerede nu kan vi
begynde at samle sommerens mange, gode indtryk.

Naturens små mirakler og
oplevelsen af menneskets
behov for at omgive sig med
smukke ting. En af denne
sommers mindeværdige udtryk fik vi ved et besøg hos

Tøj,
BrugskunsT
Tøj,smykker
smykker & BrugskunsT
Tøj, smykker & BrugskunsT

Bordbestilling
kan ske på 64 77 13 41
www.helnaeskro.dk
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Naturens inspiration og
historiens fingeraftryk skaber
oplevelser for det åbne sind
eller åbner sindet for nye
indtryk.
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Leder
Initiativer i Udkantsdanmark
På Ryet, hvor jeg bor, er der 16 boliger. Her er der siden oktober 2008 død 6 personer. Tæller vi de øvrige dødsfald i
sognet med, er det nogle stykker hen over perioden. Sammenfald mellem adresse og overdødeligheden må antages at
bero på et tilfælde. Glædeligt er det at konstatere, at der nu
flytter nogle ind i huset ved siden af mejeriet. Ligeledes er
det glædeligt, at mejeriet er solgt til en entreprenør, der vil
renovere det. Først og fremmest lægge nyt tag på, som en
forløber for, at mere skal gøres. Anne og Emma har gennemført en befolkningsundersøgelse (se side 13) og har, knapt så
glædeligt, fundet ud af, at der nu er 10 børn færre herude nu
end for 5 år siden. Det er i den yngste aldersgruppe (0-3), der
mangler 10.
Alt dette er også det generelle billede, når man taler om Udkantsdanmark. Selvom 23 % af dette lands befolkning stadig
bor på landet, er det afvandringen til byen, der er problemet.
Dødsfald hører naturligvis til i opgørelsen over det faldende
befolkningstal over en given periode.
Hovedopgaven består så i, at forsøge at få nogle til at flytte
den anden vej, hvis der skal være balance i tingene. Og det er
der mange, der arbejder for.
I Selskabet for Landdistrikts- og Regionalstudier (SeLaRS)
afholder man et årsmøde og udgiver en årsrapport, der for
2009 hed: ”Den blomstrende landsby, Ressourcer og udfordringer”. Heri er der en meget interessant historie om to sogne og en landsby med i alt ca. 250 indbyggere. Stedet hedder
Fjaltring-Trans og ligger i Lemvig Kommune.
Forfatteren til artiklen, Arne Bune, fortæller, at han for 15 år
siden foreslog, at markedsføre stedet som to brune pletter på
den rådne banan, men det faldt ikke i god jord. I stedet for,
satte en gruppe beboere sig ned for at finde ud af, hvad de så
skulle gøre. Og det er ikke småting, der er kommet ud af det.
Se www.fjaltring.dk og få syn for sagn. Arne Bune fortæller, at grundlaget for deres aktiviteter er ”Fjaltringloven: Den
omvendte Jantelov”, som ikke er nedskrevet, men er bag alt,
hvad de arbejder efter. I første paragraf siges det: ”Du skal
tro, du er noget”. I anden paragraf: ”Du skal ikke tro, at du
er noget særligt, bare fordi du er født her”. Og sådan går de
videre: ”Hvis du har en god idé til noget, som skal udføres,
så udfør den”. Desuden om at søge tilskud (forkortet): ”Start
aldrig med at undersøge, hvad der gives støtte til. Hold fast
i idéen og bøj så støtteordningerne, til de passer til din idé.”
De sidste tre paragrafer lyder: ”Sørg for at de gode historier
om din landsby bliver fortalt og kendt”. ”Der er ingen andre
end Fjaltrings beboere, som tænker på Fjaltrings skæbne.” og
sidste paragraf i ”loven” lyder ”Hvis der skal ske noget i ens
landsby, må landsbyens egne beboere selv sørge for det.” Deres slogan er: ”Kom indenfor i Fjaltring” – det kunne sikkert
være spændende at tage dem på ordet med et besøg. I denne
uge afholder de højskoleuge med fuldt hus til foredrag.
pd
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Mindeord om
Niels Ulrik Hansen
af Dan Ravn-Jonsen

Helnæs har mistet en stor
original i ordets bedste betydning! Jeg har kendt ham
siden 1976 da jeg flyttede
hertil, og som mange andre
sikkert har oplevet, kom vi
hurtigt i forbindelse med
Niller, og så var introduktionen til resten af Helnæs sikret. Det hjalp selvfølgelig, at
vi selv havde børn med på
samme alder. Men det var
typisk for Ulrik at han var
nysgerrig og hjælpsom overfor nye mennesker. Han blev
desværre kun 48 år gammel,
men satte næsten historiske
spor herude. Han var afholdt
af alle og lavede aldrig splid
mellem andre, hjælpsom og
dygtig til murer og skovarbejde. Og til det ”kulturelle”
husker alle revyerne og Befolkningsforeningens
arrangementer sidste år. Han
kunne spinde en ende på de
hændelser herude på en godmodig måde. Vi kommer
alle til at savne ham. Der er
sikkert mange som mig, der
følte ham som en slags søn.
Vi holdt meget af dig, ære
være dit minde.

PASTORENS KLUMME 				

foto: D r-j
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Anders Lundbeck Rasmussen

Dannebrog
For nogle numre siden,
skrev jeg i HP om en sjællandsk direktør, der har klaget til justitsministeriet fordi
Jellingsstenen er afbilledet
i vores pas. Jellingestenen
rummer et over tusind år
gammelt billede af Kristus,
og det krænker direktøren,
som ikke er kristen. Derfor
er han parat til at gå helt til
menneskerettighedsdomstolen for at blive fri for det. I
klummen nævnte jeg, at det
næste vel bliver en klage
over korset i Dannebrog.
Den europæiske Menneskerettighedsdomstol har f.
eks forbudt de traditionelle
kors i skolerne i Italien,
fordi de kan krænke anderledes troende. Og en række
europæiske juraprofessorer
advarer nu om, at hvis den
dom stadfæstes, så kan det i
sidste ende føre til at korset
i 17 europæiske nationalflag
- herunder det danske, også
kommer under pres.
Dannebrog vil blive mere
ensformigt uden det hvide
kors. Og det rimer vel også
dårligt, hvis vi til næste
VM skal synge: ”Vi er røde,
vi er røde, vi står sammen
side om side” Så måske man
kunne erstatte korset med
en glad, hvid ”smiley”? Så
det ikke fornærmer nogen.
Bortset fra dem der er i dårligt humør.

Niels Ulrik
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Dannebrog er over 600 år
gammelt. Muligvis det æld-

ste nationalflag i verden. Og
selvom flaget - ligesom alt
andet - kan bruges og misbruges politisk, så er flaget
et fælles upolitisk symbol.
Vi lever heldigvis i et land,
hvor flaget ikke bare vajer
foran statens institutioner og
ved store sportsbegivenheder. Mange danskere flager
ved enhver festlig lejlighed.
Og på halv ved de sørgelige.
Flaget er et tegn på, at vi
hører hjemme og hører til et
sted. Men korset i flaget er et
tegn på, at vi først og fremmest hører til hos Gud. Og
derfor må vi ikke forgude

Men vi må også se i øjnene,
at troende kristne længe har
været en minoritet i Europa.
Vores samfund er delt mellem mennesker, der tror på
Gud, og mennesker, der
tror på oplyst sekularisme,
altså på at alt i samfundets
indretning skal være uden
religion, og at alle religiøse
ytringer skal bortvises fra
det offentlige rum.

Et Dannebrog uden religiøse kendetegn

os selv eller vort land og alt
vort eget.
I Danmark har vi heldigvis
en folkekirke, som flertallet
af befolkningen er medlem
af. Folkekirken er for alle
døbte. Uanset om man regner sig for kultur-kristen og
bare gerne vil vedkende sig
den kristne tradition eller
om man regner sig for troende i en eller anden forstand.

I en sådan situation kan det
ikke nytte at påstå at repræsentere det neutrale synspunkt, som sekularisterne
gør det. For det er ikke
neutralt at udelukke alle religiøse symboler fra det offentlige rum. Og det er vel
heller ikke den bedste måde,
at lære vores børn tolerance
på.

Lejre · Friluftsaktiviteter for både børn og voksne
Naturvejledning · Kursusvirksomhed · Kanoudlejning
Tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk
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Helnæs Camping
– ud i det blå, ind i det grønne

mping

det grønne

tidligt på sommeren. Lige,
hvor jeg har allermest behov
for denne inspiration. Allerede i løbet af vinteren er det
som om de står på spring,
for så at udvikle sig lige når
muligheden er der med lyset
og varmen.”
Skulpturer med historie

Åbningstider
fra 3/7-8/8 2010
ingstider
indtil 2/7-2010

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

WeekendAlle
samt
dage helligdage:
Morgen 8:00 til 12:00
Aften 13:30 til 21.00

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

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

æs C a m p ing | Strandbakken
21 Helnæs
, 5631
Ebberup
Helnæs
Camping
| Strandbakken
21
Helnæs,
5631 Ebberup
f. 64 77 13 39 | E-mail : info@helnaes
-camping.dk
Tlf. 64 77 13 39 | E-mail: info@helnaes-camping.dk
w w w.he ln a es-c a m ping.dk

www.helnaes-camping.dk

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

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

Arbejderen og Kolkhoz-kvinden

Tatiana og Alexander Thieme (Tanja og Sasja).
Enestående farvepalet

Bag den ombyggede stald på
Langager, har Sasja skabt et
plateau samlet af marksten.
Mellem disse hundreder
af marksten har han plantet utallige rhododendron
og azalia. Der er mere end
150 planter der samlet virker som en enestående farvepalet. På vore undrende
spørgsmål, forklarer Sasja,
at den energi og kraft, som
netop disse planter udstråler, også tilfører ham energi.
Han fortsætter:” Det er næsten som de eksploderer i
farver og form og de gør det

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

Army-Varer
Er du til:

Street-wear,
Camping,
Jagt & Fiskeri,
Militær Udstyr

Så er det her
du handler
www.armyvarer.dk
Nr. Allé 26-28, 5610 Assens

Begge plantetyper vokser
meget hvert år – selvom det
blæser en del ved Langager.
Det er som om stenene yder
læ og er med til at samle
solens varmende stråler.
Forskellen mellem azalier og rhododendron er at
azalia´erne taber bladene om
vinteren. Denne havekunst
er en skulptur eller installation og for at fuldende installationen gengiver Tanja
og Sasja provokerende eller
spøgefuldt, en meget kendt
skulptur i typisk socialistisk, realistisk stil. (Se figuren). Skulpturen er hjemmehørende i Moskva og står
sammen med kunstværker
fra alle de oprindelige sovjetiske regioner.
Det er en skulptur, der som
motiv har ”Arbejderen og
Kolkhoz-kvinden”, skabt af
Vera Mukhina som Sovjets
markering på Verdensudstillingen i Paris i 1937. En
manifestation kun 20 år efter revolutionen. Skulpturen
er 24,5 m høj. Udført i rustfrit stål og på Verdensudstillingen i 37, stod den placeret
direkte overfor Nazitysklands skulptur. Efter en flerårig restaurering – forlænget
p.g.a. manglende finansiering – var det meningen at
Vera Mukhina´s skulptur
skulle medvirke på verdensudstillingen i Shanghai
– sammen med vores lille
havfrue.
Menneskelig naturskulptur

Vi synes nu nok at Sasja og
Tanjas varme begejstring for
deres naturskulptur er mere
menneskelig end det nu opløste Sovjetunionens rustfri
stålskulptur. Vi lader dem
lige stå et øjeblik.

JULI 2010		
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Årets købmænd på
drømmerejse
med overraskelse

Købmandsskab
af Poul Dreisler

I marts fortalte vore lokalaviser om at SPAR købmandsparret Marlene Larsen og Jan Jørgensen havde
modtaget ikke mindre end to
priser for deres forretningsdrift inden for SPAR- kæden.
Først var de blevet ”årets
købmand” i SUPER SPAR
kæden og blandt vinderne i
de tre øvrige butikskæder,
SPAR, KWIKSPAR og den
nye EUROSPAR, blev de udvalgt som den bedste SPAR
butik i hele den danske organisation. Belønningen var i
første tilfælde en personalefest efter eget valg for de 40
ansatte og gevinsten for den
anden udmærkelse var deltagelse i den internationale
SPAR – kædes kongres, der i
2010 afholdtes i Kina fra den
23. maj til den 3. juni. Normalt afholdes årsmøderne
over et par dage, men her

Årets købmand		

var der lagt et turistprogram
ind for de, som ønskede det.
Marlene og Jan havde naturligvis valgt at tage det hele
med. Når nu invitationen
omfattede det, så manglede
det da bare. Inden vi når til
Kina, er det vigtigt at vide,
hvordan det er gået til, at vi i
Ebberup har årets købmandsforretning i en organisation,
der omfatter ca. 425 butikker
i Danmark.
Hvordan det hele startede?

HP´s udsendte er ikke opdateret med viden om de
personlige forhold i handelshuset, så der indledes
med et forsigtigt spørgsmål
om, hvordan det kan være,
at man altid taler om ”Marlene” og ”hos Marlene” og
”jeg skal lige op til Marlene”.
På kønnets vegne må vi stille
spørgsmålet: ”Hvor er Jan
henne i alt dette? Hvorfor
hører man aldrig, ”vi skal
op til Jan?” Det viser sig, at
være meget enkelt og nemt
for Marlene at svare på. ”Det
er fordi, det er min butik og
Jan og jeg er ikke gift med
hinanden og Jan er i øvrigt
ikke udlært købmand, men
smed”. Dette svar lægger op
til, at få begyndelsen med.
Det hele startede med, at
Marlene stod i lære hos den

foto: pd

Marlene og Jan ved butiksstanderen

tidligere ejer, Bent Washuus,
der havde ændret en kiosk
til et tidssvarende supermarked. I 1991 solgte han butikken, men den nye ejer ville
af private grunde af med den
efter et år, hvorefter Marlene
blev spurgt om hun dog ikke
kunne tænke sig at overtage
den. Hun var den, der kendte
til det hele. Hun var 22 år og
sagde ja og regnede med, at
incl. Jans indtægt som smed,
kunne det løbe rundt.
Jan i butikken

Det var i 1992. Marlene havde nu fod under eget bord.
Det gik bedre end ventet.
Der var hurtigt brug for ombygning og udvidelser og sådan har det været lige siden.
Fem gange er der blevet bygget til og om, og nu kniber
det atter med pladsen. Især
P-forholdene er ikke tilfredsstillende, når der er pres på.
Naboejendommen, den tidligere slagter, blev købt både
for at skaffe plads, og tjente
også som bolig, indtil parret
fandt ud af, at det ikke duede

foto: pd

at bo så tæt på. Det gav ingen frihed. De lejede huset
ud og købte en villa i nærheden, men det var heller ikke
langt nok væk, derfor bor de i
dag på en nedlagt landbrugsejendom, væk fra alfarvej. Et
sted, som de siger, der giver
dem fred og ro, når de har
brug for det. I 1998 får de
deres første barn, en pige,
og seks år senere tvillinger,
også piger. Det gav Jan anledning til at tage sit liv op til
revision. Han opgiver sit arbejde i 1998 og går ind i forretningen, hvilket giver ham
og Marlene mulighed for, at
de kan tage sig af datteren på
en bedre måde end ellers. Og
siden har Jan arbejdet med.
Hvad er hemmeligheden?

Når man ser ”bylivet” langs
Tommerup-banen, er der
ikke vildt og voldsomt meget
at råbe hurra for. I Ebberup
har man endda lagt landevejen uden om byen. Hvad
er så årsagen til, at der er en
Læs mere på side 6

t

Vi vil fortælle om vores
nærbutik i Ebberup, og om
Marlene og Jans eventyrlige
tur til Kina, som var en del
af belønningen som ”årets
købmand” i SPAR-kæden.
Vi løfter sløret for en overraskelse, der har været længe
undervejs.
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forretning der, som vokser
og klarer sig godt? Marlene
og Jan mener, at der er få
afgørende forhold, der betyder det meste. Et nu stort
og godt personale, den udvidede åbningstid, og så det,
at Washuus i sin tid sørgede
for at få samlet en række
aktiviteter som supplement
til købmandshandlen, såsom
tips- og lotto, apoteksudleveringssted og efter den
tid også posthusfunktionen
og lad os så tilføje et par
yngre myreflittige mennesker, der med blod, sved og
tårer, som de selv udtrykker
det, har lagt deres kræfter i
driften. Efterhånden som de
små købmandsforretninger
og brugser lukkede ”længere
ude på landet” (og i Ebberup),
kunne Marlene udnytte en bestemmelse i lukkeloven, der
tillader lange åbningstider,
fordi butikken er den sidste i
et ”yderområde”. Og sandt er
det, kunderne er spredt langt

Den første butik på stedet ca. 1930

ud. Fra Hårby, Flemløse, Dreslette, Snave og ikke mindst
Helnæs og langs kysten ind
til Assens kommer de. Ikke så
meget vest og nord fra, mest
fra syd og øst.
Succes og fiasko?

I dag er de meget glade for
bagerafdelingen, kødsalget,
frugt og grønt og at de har fået

plads til at have flere varianter
i de enkelte varegrupper. Der
er noget for alle. Et forsøg på
at oparbejde en blomsterafdeling gik ikke, idet der blev
problemer med styringen af
den. I sådanne situationer har
de følt det surt at knokle uden
at få noget ud af det. I dag har
de et godt personale på 40 personer og har udvidet ledelsen.

De kan derfor være lidt mere
i baggrunden uden at skulle
have øje på alt, som forudsætning for at få forretningen
indrettet således, at den lever
op til idealet indenfor SPAR.
Når konkurrencen om årets
købmand skal afgøres, er der
naturligvis en række helt selvfølgelige, synlige, generelle
forhold, der skal være i orden.

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

HÅNDKØBSUDSALG
Fra Assens Apotek
Varetur til Helnæs
HVER FREDAG

DANSKE SPIL

EBBERUPVEJ 75

TLF. 64 74 11 82
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Påklædning med SPAR mærket påsyet, vareopstilling,
orden osv. Alt i forretningen
skal være ok. Det kigger en
række inspektører på. I finalen kommer bestyrelsen for
organisationen ud og kigger,
og her, fortæller Marlene,
vandt de på, at stemningen i
butikken, imødekommende
service og generel venlighed,
blev udslagsgivende. Lørdag
den 19. juni, afholdt de så personalefest, som belønningen
bestod af. En tur ud til fodboldgolfen og derefter fest på
Ebberuphus til den lyse morgen. Forinden havde Marlene
og Jan været en tur i Kina.
Kinaturen

Vort livs oplevelse, fortæller
Marlene og Jan. En tur i luksus med et program, som de
ikke forventer, de vil opleve
igen. Det var heldigt, at blive årets købmand netop det
år, hvor den internationale
kongres blev afholdt i Kina,
med udvidet program og en
række oplevelser af meget
høj karat. Ud over kongressen som samlede delegationer fra alle 33 lande, der har
SPAR butikker, var der mulighed for besøg i Shanghai
med Expoudstillingen, hvor
Danmark har taget ”Den
lille Havfrue” med ud som
udsmykning. Endelig var der
for de, der ikke havde fået
set nok, en tur til Xi’an, det
gamle Kinas hovedstad, hvor
de berømte terracottakrigere
står som en hær, der skal beskytte den første kejsers grav.
Derfra til ”Den forbudte by”
i Beijing, hvor man boede
under opholdets sidste del.
Herfra blev der tid til en tur
til den 6000 km lange Kinesiske Mur. Selvom det lyder som en samlet bustur, så
skulle man flyve i adskillige
timer hver gang, der skulle
skiftes sted. Ud og ind af det
ene luksushotel efter det andet. Badetøjet blev luftet ved
kanten af swimmingpools
etc. Der var også besøg hos
kinesiske forretninger. F.eks.
fortæller Marlene om en forretning på størrelse med Ma-

gelske ambassade i Shanghai
var også spændende, idet alt
stod akkurat som det var forladt efter den engelske kolonitid. Det har været overvældende, og så var det en gave,
en invitation.
Overraskelsen og fremtiden

Terrakotta hæren i Xi´an

gasin i Odense med en hær af
ansatte. Men med en omsætning, der ikke var større end
hendes i Ebberup. Kongressen var interessant, idet rapporterne fra de forskellige
lande gav et godt indtryk af,
hvad der sker rundt omkring.
F.eks. er SPAR kæden meget
beskæftiget med udvikling
af detailhandlen i de tidligere østlande. Næste mål for
SPAR er Vietnam.
Personlige indtryk

Jan nævner, at den måde de
forhandler fødevarer på, ikke
ville overleve blot ét besøg af
dansk fødevarekontrol. Kunderne fisker med en tang et
stykke kød i den åbne disk
og får det pakket ind. Der går
fisk, skrubtudser og skildpadder i levende live i kar,
og når kunden har peget en
skrubtudse ud til aftenmåltidet, fiskes den op, hovedet
hugges af og så er den klar.
Spændende var det at besøge
en familie og spise sammen
med dem. Maden er speciel
og man skal ikke tænke for
meget på, hvad det er, man
spiser. Byerne var fantastiske med motorveje i 4 etager,
men også uden blå himmel.
Der var meget luftforurening, dog meget rent, idet der
er rigeligt med folk, der gør
rent overalt. Ligeledes var det
imponerende at se de enorme
buffet’er, der var opstillet til
morgenmaden på hotellerne.
Et besøg i den tidligere en-

”Så havde du slet ikke pungen
oppe af lommen” spørger vi
Jan. ”Jo, det havde jeg, fordi
jeg ville give en flaske champagne til den danske delegation så alle kunne skåle på,
at jeg havde friet til Marlene
og hun havde sagt ja”. Der
skulle altså gå 20 år og en tur
til Kina, før det skete. Vi ved
ikke, om det var første forsøg,
men nu var det alvor. Præcis
hvornår brylluppet skal stå,
er ikke planlagt, men sikkert
nok i løbet af 2010. Et tegn
på, at fremtiden lægges i fastere rammer. Hvad så med
butikkens fremtid? Jo, der
er planer, men nu skal årets
købmænd lige klappe hesten,
indtil de har set hvilke markedsændringer den nye lukkelov giver anledning til. Før
vil de ikke kaste sig ud i nye
investeringer. Forbedringer
af P-forholdene er planlagt
og andre større tiltag har været på tale, men nu holdes der
lidt i tømmen, og skal ægteskabet udvikles i fred og ro
er det nok også den bedste
strategi. Men ser man på forretningen og på dens omgivelser, er det ikke vanskeligt
at forestille sig, at der hurtigt
kan sættes nye planer i søen.
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KORT NYT
En lun og vindstille
Skt. Hans aften
Sankt Hans aften 2010 var
igen i år en dejlig lun og
vindstille fornøjelse. Ca. 25
lokale startede kl. 19 med
grill på stranden ved bålet,
der var arrangeret med borde
og stole af Arne og Søren
præst m.fl. Efterhånden ankom der ca. 150 mennesker
og lidt over kl. 21 bød Arne
velkommen og gav ordet til
Kristian Kjær der først omdelte sange inden han holdt
båltalen efter første sang.
Han fortalte om en fodboldkamp, han havde set, hvor
Englænderne sang sig ind i
fællesskabet ligesom her i
aften ved bålet, om de cirkulære ting i tilværelsen, midsommer, jul osv. og at bålet
var et glædesblus til hinanden. Han sluttede med et digt
af Edith Södergrann: “uden
skønhed lever mennesket
ikke et sekund”. Arne takkede for ordene og bad fødselsdagsbarnet Preben Holk om
at tænde bålet. Mens vi sang,
gik der ild i de to hekse og da
ilden rigtig tog fat trak vi os
lidt tilbage på grund af varmen. En meget nærværende
aften, jeg var hjemme igen til
midnat.
Dan

Tillykke

Der er god grund til at ønske
årets købmandspar tillykke
med hædersbevisningerne og
med deres succes og håbe det
bedste for dem og butikken.
Men skal vi nu efter brylluppet sige, at vi skal op og
handle hos Marlene og Jan,
eller kan man risikere at sige,
at vi skal op til Jan, eller er
det fortsat sådan, at vi skal
op og handle hos Marlene.
Marlene og Jan er nok ligeglade, blot vi kommer.
Skt. Hans Bål 2010

foto: hba
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Helnæs fattigere uden
Niels Ulrik
Niels Ulrik blev 48 år gammel.
Han efterlader sig en datter,
Josefine, sin far, Børge Hansen
og mange gode venner.

Mindeord
af Poul Dreisler

Niels Ulriks liv har ikke formet sig som de flestes. Han
var en munter fyr, der med
sit gode hoved var i stand til
at se det humoristiske i tilværelsens mange kringelkroge.
Han kom ofte på besøg. Hans
ærinde var bl.a. at holde forbindelsen mellem HelnæsPosten og det, som han gerne
så, vi skrev om, bl.a. Helnæs
Befolkningsforening (HBF).
Revyforfatteren

De sidste fire år lavede han
to revyer. Den første ”Nedtur
med HelnæsPosten” var en
kærlig satire over det avis-

arbejde, som Otto Arp og
hans redaktion stod for. Den
seneste var kulminationen på
HBF´s succesår i januar 2010.
Niels Ulrik skrev det meste
stof selv og han var ubestridt
den førende kraft på scenen.
Ikke altid den morsomste,
men den, der holdt sammen
på løjerne med en underspillet humor. Hans udviklede
selvironi betød, at han aldrig
undlod at udlevere sig selv.

Niels Ulrik i jobaktivering på Campingpladsen

fik alle institutioner på øen i
spil og fik et stort publikum.
Han havde faktisk ramt et
behov.

Helnæs Befolkningsforening

Arbejdsmanden

I 2009 stiftede han sammen
med sine mange venner Helnæs
Befolkningsforening,
der nok fra starten var tænkt
som en vits, idet han delte
medlemskort ud, hvortil
hørte indtagelsen af en bajer.
En provokation af de muntre,
troede han. Men der skete
det, at HBF blev endog meget seriøst modtaget, og han

Et besøg hos ham indebar altid en selskabsøl, så skyldte
man en til næste gang, vi
mødtes. Jeg nåede ikke at
få udlignet hele min gæld,
selvom han ofte kiggede ind.
Hans arbejdsliv på Helnæs,
der, trods en studentereksamen fra Vestfyns Gymnasium, forblev knyttet til, hvad
der var at få af arbejde på
egnen. I mange år var han en
skattet medarbejder hos murermester Lars Nylandsted i
Dreslette. Da jeg mødte ham
første gang, stod vi begge
hos vores fælles nabo, fru
Poulsen, og kiggede på vort
hus på Ryet 22 efter orkanen
den 3. december 1999. Niels
Ulrik fortalte stolt, at det var
ham, der havde repareret
rygningen, og understrygningen, så ikke en eneste
sten var blæst ned.
Et positivt menneske

Niels Ulrik på scenen		

foto: hba

Niels Ulrik var et menneske,
der ikke ønskede at gå ind i
en diskussion, der var baseret på et for eller imod et eller
andet. Han prøvede at se det
positive i alting. Havde man
en kritisk bemærkning, kunne han vende den rundt og
pege på det positive aspekt i
problemstillingen. Han ville
også gerne markere sig med

foto: Privat

morsomme artikler til HP,
som f.eks. den sidste om hans
jobaktivering på Campingpladsen, eller direkte indfald
til brug i bagsidens HP+,
hvilket altid involverede
hans gode ven og skriverkarl,
Dan Ravn-Jonsen, som måtte
omsætte hans håndarbejde
på computeren. Niels Ulrik
fulgte herefter formidlingsprocessen ved ofte at komme
forbi for at få rettelser og justeringer ind, i takt med idéernes udfoldelse.
Et savn

På HelnæsPosten vil vi savne
ham for hans muntre medvirken til at bringe historier
frem, som vi altid har holdt
af at videreformidle. Der
kommer ikke en anden, der
kan det, han gjorde med sit
vid og sin evne til at spidde
sit nærsamfund på den blide,
løjerlige måde, han betjente
sig af. Men størst er dog savnet af Niels Ulrik, for den
familie, han efterlader og de
mange venner, som var en
del af hans verden. De prøvede fra tid til anden at få ham
til at leve lidt sundere. Han
døde i sit hus på Ryet, lørdag
den 26. juni og Helnæs har
mistet en personlighed, der
har levet sit korte liv ud. Vi
er blevet fattigere ved ikke at
have ham blandt os til at give
os det intelligente grin, der
er med til at vi andre også
bedre kan se på tilværelsen
med lyst og glæde.
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VI HAR MODTAGET

Gl. Brydegaard
byder velkommen
på terassen eller
i restautanten

Jernbunken på
P-pladsen er væk og
hjertestarterne er på
vej!
Så fik vi hentet jernbunken
fra P-pladsen, og den blev
vejet. Vi har i alt samlet 30
ton gl. jern og metal, hvoraf
de 23,5 ton lå på selve Ppladsen, og resten blev hentet ude på et par af de store
gårde. En enkelt “ekstern”
sponsor har doneret en gammel bil, som også blev hentet. På et tidspunkt syntes
jeg, at jernbunken indeholdt
for meget affald (læs: træ og
plast samt lidt køleskabe).
Hårby Jern & Metal tilbød
dog at fjerne det hele, og der
ligger ikke mange jernstykker større end søm tilbage på
P-pladsen. Tak for det.
Vi mangler endnu den endelige afregning, men jernet løber op i endda nogen tusinde
kr., sponsorgaverne på ca.
7000 kr. og gætteri-penge på
500 kr., gør, at vi helt sikkert
har fået samlet penge ind til
den ene hjertestarter. Vi er så
småt i gang med at se på de
forskellige hjertestartere, og
vil snarest få dem bestilt. Birde fra Campingpladsen har
tilbudt at afholde en generel
førstehjælpsorientering, og
der følger også et lille kursus

HELNÆSPOSTEN

Sønderby
Smede- og VVS

Åbent alle dage kl. 12-21
Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

v/Karsten Andersen

Hjertestarter efter skrottet

med de fleste hjertestartere.
Giv venligst besked på 64 77
13 39 hvis du / I også ønsker
at være med. Vi vil holde de
kurser, der er tilslutning til,
så kom bare op af stolen. Når
de endelige datoer for kurserne er kendte, vil I kunne
se det på opslag på P-pladsen
og i Kalle-bussen.
Familien Steensen, Gl. Have
15, var med et gæt på 21 ton
tættest på de 23,5 ton gammelt jern fra P-pladsen, og
de har derfor vundet et gavekort på et weekendophold
på campingpladsen. Tillykke
med det.
Ellers er der kun tilbage at
sige tak til alle, der udover
at have fået ryddet lidt op i
bunkerne, også har bidraget
på forskellig vis til indsamlingen.
Eigil Kristensen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

»Den frie vilje er det eneste, der er
foreneligt med menneskelig værdighed!«
Denne matrikel er forpagtet af Anders Lyng

PETSHOP:
Kvalitetsfoder
til katte, hunde,
heste, marsvin
og kaniner

Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk
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Hjertestarter før afhentning af skrot
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The Missing Link

– om Fjernvandreruten, ø-havssti, vandrebevægelse
og Helnæsbugten

sen for at overnatte er billig.
”Vi vil ud, vi vil ud” sang
ungdommen i 30èrne, nu
kommer vandrekulturen til
Danmark og Helnæsbugten,
og argumentet er det samme
som dengang. Vi vil ud og
opleve natur, kultur, historie,
krop, samvær og politikerne
understøtter denne kultur ud
fra tanker om lokal bosætning, turisme og sundhed.
Fjernvandreruten

Kort over Helnæsbugtens nordlige bred

Fra Kilpisjärvi i det nordlige
Finland til Alexandroupolis i
Grækenland går en europæisk
vandrerute. Den samlede distance udgør 5200 kilometer.
Vandrestien eller Fjernvandrevejen E6, som den bliver
kaldt, er imidlertid ikke helt
intakt. Der er et brud på stien.
Ruten går ikke forbi Helnæsbugten og tværs over Fyn.

Bugtartikel VII
af Jakob Haahr

Dette brud på stien er man
først ved at gøre noget ved nu.
Dansk Vandrelaug, der har
ansvar for stien i Danmark,
har nu indgået et samarbejde
med Naturturisme i Svendborg og vandreforbindelsen er
ved at blive etableret. I første
omgang kommer ruten dog
ikke til at gå langs Helnæsbugten på Horneland, selv om
det egentlig er det “naturlige”
vejvalg. I stedet lader man
ruten gå over Ærø.
Ø-havsstien

For få år siden etablerede man
Ø-havsstien i det sydfynske
ø-hav. Ø-havsstien er en 260
kilometer lang vandrerute,
der går fra Helnæsbugten
ved Faldsled forbi Faaborg
og Svendborg over Tåsinge
og Langeland og ud på Ærø i
det sydfynske ø-hav. Ø-havs-

stien, der af mange betegnes
som en stor succes blev gjort
færdig i 2007. Nu har Assens
kommune intentioner om at
forlænge ø-havsstien, således den kommer til at gå fra
Faldsled langs Helnæsbugten frem til i første omgang
Fedet ved Brydegaard. Man
ønsker at anlægge en trampesti på ca. 18 kilometer, hvor
stigæsten undervejs får forskellige oplevelser af naturog kulturlandsskabet. Intentionen er at skabe en sti, der
kan integrere de 3 kystnære
campingpladser: Aa Strand
Camping, Løgismosestrand
Camping og Faldsled Strand
og Camping. ”Vandreturister“ skriver Assens kommune ”vil således have rig
mulighed for at overnatte undervejs, og kan benytte campingpladserne som base i
forbindelse med ture i lokalområderne.” Undervejs vil
man understøtte stien med
en række oplevelsespunkter
forankret i kulturen og naturen. Derfor overvejer man at
hjælpe med at formidle fortidsminder i Damsbo Skov, at
formidle stævningsskov ved
Nappen, at etablere kreaturgræsning på et stort engområde ved Hårby Å. Ved Tjørnehoved er der ligeledes et
stort strandengsområde med
180 forskellige plantearter,

som man gerne vil tage vare
på. I et vandhul ved Brunshuse yngler bl.a. den relativt
sjældne lokale strandtusse.
Ny vandrebølge?

Hvad er der egentlig i gærde? Ø-havssti og fjernvandrerute? En ny vandrebølge
rider hen over landet og har
nu også ramt Helnæsbugten.
Bølgen er ny og forhistorier
findes uden for bugten. F.eks.
kan vi nævne Nordsøstien eller the North Sea Trail, som
den også kaldes. Det er en
international vandrerute, der
har til mål at etablere vandreruter på gamle historiske
spor rundt om hele Nordsøen. Redningsveje, kirkestier,
drivveje og sejlruter er kædet
sammen med natur- og kulturhistoriske seværdigheder.
26 regioner fra Danmark,
Norge, Sverige, Tyskland,
Holland, England og Skotland medvirker i projektet. I
Danmark udgør vandreruten
1500 kilometer. (The North
Sea Trail, 2010). Et andet
eksempel på vandringskultur
på fremmarch finder vi på
hærvejen, hvor herbergstanken er blevet relanceret. På
Hærvejen er der nu etableret
14 overnatningssteder i landbrugsbygninger. Afstanden
mellem overnatningsstederne er overkommelig og pri-

I efteråret 2009 indgik Naturturisme I/S og Danske
Vandrelaug, der har ansvar
for fjernvandreruten i Danmark, en aftale om at få den
sidste strækning af den 5200
kilometer lange fjernvandrerute i mål. Dansk Vandrelaug
ønskede, at fjernvandreruten
skulle følge det ”naturlige”
forløb på Fyn. De ønskede at
ruten skulle gå fra Bøjden på
Horneland langs med eller i
nærheden af Helnæsbugten
ind mod Fåborg, hvor den
skulle fange Øhavsstien og så
fortsætte ad den videre mod
Svendborg, hvorfra den skulle gå op til Nyborg. Imidlertid indtog Naturturisme det
standpunkt, at ruten skulle
gå over Ærø. På grund af nationalparkdebatten, der verserer og verserede, vurderede
Naturturisme I/S, at det var
forbundet med store politiske
omkostninger, at kæmpe for
en sti fra Horneland ind for
at fange Øhavsstien. Man ønskede derfor ikke at arbejde
på flere fronter. På Ærø eksisterer allerede øhavsstien,
og derfor var der ikke ret
meget arbejde forbundet med
at lægge fjernvandreruten på
samme strækning. Derfor
kommer
fjernvandreruten
til at gå fra Fynshav på Als
med færge til Søby på Ærø.
Herfra fortsætter den langs
Øhavsstien på Ærø til Ærøskøbing, hvorfra den efter en
færgetur til Svendborg kan
fortsætte nord på.
Jeg skal gerne være den første til at hilse både fjernvandreruten og den forlængede
ø-havssti velkommen. God
tur.
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”Byger, der går og kommer… ”
Lørdag 19. juni viste den danske sommer sig også fra flere
sider, og valget af fællessange
til aftenens koncert matchede
vejret perfekt. Men alligevel
elsker man den, ‘hver gang den
ler ‘.

Anmeldelse

Med start i Toscana

Rejsen lagde ud med et besøg i
Toscana (hvor aftenens kunstnere har boet) med vals, tarantel og andre danse, der appellerede til tramp i gulvet (et af
Rosinantes specialer – man er
vel til hests!).
Og fluks forandres de smæg-
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delig blev spillet på harmonika
(eller accordeon, som det hedder på de kanter). I mangel af
en bodhran-spiler trommede
Ellen på bassens dæk, en herlig effekt! Et lille kort besøg i
Skotland blev det også til, og
vi fik lov til at synge med på
”Loch Lomond” – folk nynnede allerede med fra forspillet
(man følte sig næsten hensat til
Tønder-festivalen).
Til USA og hjem

af Karen Valeur

Sidste år måtte koncerten aflyses, men den var værd at vente
på – den musikalske rejse på
ryggen af hesten Rosinante
(der var til stede i blå udgave
på et medbragt maleri). Og
vi skulle vidt omkring. Som
kendere af duoen vil vide, så
har parret visse foretrukne
destinationer, som de gerne
frekventerer (understreget af
et beundringsværdigt flair for
sprog - det være sig italiensk,
irsk, amerikansk eller svensk).
Men der var også overraskelser på det musikalske reper
toire, så selvom det ikke var
så længe siden Deres udsendte
anmelder oplevede Bent og Ellen, så var der nye ingredienser, som bidrog til en fantastisk
stemning blandt publikum.

HELNÆSPOSTEN

Duo Rosinante på musikalsk hesteryg

tende italienske dansetoner til
Fyns nationalsang (”Fo ajle
de små blomster..”). Videre til
Sydtirol, hvor Bent og Ellen
udvekslede danse med lokalbefolkningen.
Det forlyder, at ”Skæve Torvald” tog kegler, hvilket vi
kunne bekræfte. Som forventet skulle vi også besøge byernes by, Paris. Boulevarder,
broer og ikke mindst Seinen,
som løber under dem. Naturligvis fik vi ”Under den hvide
bro” på sensuelt fransk á la
Edith Piaff.
Over Paris

Lige så imponerende den stilsikre stemmeføring fra hendes
beundrer var, lige så stort indtryk gjorde Bents musettespil
på harmonika (som han medbragte to af). Det var lige til
parisisk fortovscaféstemning
på Place Pigalle. Hygge, gøgl
og store følelser vekslede på
skift – som i karrusellen.
Vals, tango og chançon, ja vi
blev helt tummelumske og

foto: Tina Valbjørn

forførte. Og ind imellem diverterede Bent med impressionistisk musik på flyglet:
Erik Satié´s fine og sælsomme
kompositioner og Claude
Debussy´s corny cakewalk
gav et fint åndehul i koncertens intense ridt. Til sidst fik vi
stepdans og sang á la Josefine
Baker, som i den grad tabte sit
hjerte til Paris.
Via Irland

Efter pausen (hvor pianisten
serverede musik af Chopin,
der netop i år har 200 års jubilæum) var turen kommet til
Irland. En musettevals i Pariser-dur slog over i en livlig irsk
dans i det velkendte modale
tonesprog. Nu var der virkelig
gang i danserytmerne og flot
parløb mellem harmonika og
kontrabas. Flere smukke og
vemodige sange fulgte – om
krig og kærlighed, levende
introduceret på klingende irsk
af Bent. Og så gik det løs igen
med de hurtige danse – bl.a. en
polka, som faktisk også oprin-

Skotter og irer udvandrede i
hobetal til USA og tog musikken med, og samtidig udviklede der sig en noget anden
musik på barerne i New York.
Ragtimen var født, og Scott
Joplin skabte blandt andet
den mest kendte af dem alle,
”The Entertainer”. Vi fik atter
en prøve på Ellens formidable
stepdans udsat for bowlerhat
og rød rose. Og så var aftenen
forbi, men så alligevel ikke
helt: der var en gæsteoptræden af en polsk klaverprofessor. Han spillede ”Jeg ved en
lærkerede”, og vi sang. Trods
melodiens enkelthed, var Carl
Nielsen jo ikke hr. hvem-somhelst. Men hvad hvis nu Mozart
eller Beethoven havde skrevet
den?! Det fik vi finurlige eksempler på: kunstfærdige triller med citater fra Tryllefløjten og symfoniske varationer
over den lille melodi. ”Bliv nu
færdig, Beethoven!”, udbrød
Bent (som det jo var, iklædt
formfuldendt svalehale) og det
var vi så. Men indeni os alle
levede den gode stemning og
al musikken videre. Tak, Rosinante og dine tro væbnere!

Vinduespolering
til erhverv og private

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

Vi sætter kvalitet, stabilitet
og loyalitet i højsædet.

'-&..*/(3&/²
7*/%6&410-&3*/(

Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
www.fl-rene.dk
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VI HAR MODTAGET
Børnetræf på Helnæs
Camping
Touring-klubben, som er en
landsdækkende organisation
for motorcyklister, har i år
valgt at afholde deres “børnetræf” på Helnæs Camping
i uge 29. Børnetræffet er årets
ferie for “motorcykelbørnene”, fordi hele arrangementet er med fokus på børn og
aktiviteter for børn. Der vil
blandt andet blive et aften-/
natløb i området, og der vil
blive afholdt lidt ATV-kørsel (4-hjulede motorcykler)
og en ringriderkonkurrence. Ringriderkonkurrencen
foregår i dette selskab ikke
fra en almindelig hest, men
fra Stålhest. Det vil sige at
børnene får en lanse, bliver
placeret bag på motorcyklerne og skal fange ringen ved
langsom forbikørsel. Selve
ringridningen er planlagt
til at foregå omkring campingpladsens
privatbolig,
og der kan derfor blive lidt
“trafikprop” foran butikken
Der er mange andre aktiviteter udover de nævnte, og
du kan på opslag i butikken
eller på vores hjemmeside se
flere detaljer. Arrangørerne
tilbyder campingpladsens
andre gæster (og hvis der er
nogle lokale børn) med interesse for motorcykler og
aktiviteter at være med til
alle ugens aktiviteter for et
beskedent beløb. Vi på campingpladsen er selvfølgelig
glade for at have fået dette
arrangement til Helnæs, og
vi beder om lokal forståelse
for “uhyggelige lyde” under
natløbet og måske lidt ekstra
benzinos.
Ejgil Kristensen

KORT NYT
Fane til Højskolen på
Helnæs

Fanen overrækkes

foto: hba

På Valdemarsdagen den 15.
juni fik Højskolen på Helnæs overrakt en fane.
Overrækkelsen fandt sted
ved Bofællesskabet, Skelvej
4A. Der blev spillet musik
af Assens Harmoniorkester.
Danmarks-Samfundets re
præsentant for Vestfyn
provst Hvidt bød velkommen. Der efter talte forstander Kristian Kjær Nielsen.
Han holdt en tale om flagets betydning gennem en
personlig oplevelse. Derefter var der overrækkelse af
flag og faner. Så gik turen
gennem byen til Vor Frue
Kirke, hvor der blev holdt
aftensang. Her medvirkede
Harmoniorkesteret, Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, organist Finn Pedersen
og provst Jakob Hvidt
hba

Menighedsudflugten
Fredag den 3. september
går udflugten til Mandø.
Vi skal køre med Traktor-

HELNÆSHUS

Grafisk

Mangler du en folder, brochure eller et nyt
visitkort, så få et uforpligtende tilbud.
www.helnaeshus.dk
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bussen, der bringer os til
Mandø kro, hvor vi bliver
sat af. Her vil en guide fortælle os om øen og vise os
rundt.
Der vil blive middag på
Mandø kro. Efter tre - fire
timer går turen tilbage til
Vester Vedsted. Det er planen. Vi må se hvordan tingene udvikler sig på Mandø.
Jeg tror ikke, vi behøver at
være bange for at tage derover. Vi skal ikke se på sæler, men køre på den faste
vej direkte til selve øen.
Skulle det vise sig, at vi må
finde et andet sted at køre
hen, vil det stadig være fredag den 3. september, vi tager på udflugt.
Sæt allerede nu X i kalenderen. I HelnæsPosten nr. 8
kommer der mere om mødested og afgangstid. Det er
muligt at tilmelde sig allerede nu til Helle Blume Andresen på tlf. 23 70 27 09
eller på mail: helleblume@
mail.dk
Vi glæder os til turen.
Helnæs menighedsråd

Mandøbussen

Borgerhus på ret kurs
Den ekstraordinære generalforsamling i Borgerhuset skabte klarhed over
fremtiden. Et eksemplarisk
gennemarbejdet materiale
blev forelagt forsamlingen.
Et sæt nyformulerede vedtægter samt regnskaber og
budgetter samt udkast til
prislister for anvendelsen

af borgerhusets faciliteter
blev fremlagt. Baggrunden
for dette var Assens Kommunes ændring af det årlige tilskud til huset fra ca.
50.000 kr. til 5.000 kr. Løsningen for driften er derfor
”brugerbetaling” og medlemsbidrag fra borgere, der
støtter op om huset jf. de
nye vedtægter. Der opereres
foreløbig med indtægter på
27.500 kr. og udgifter på ca.
13.500 kr. således har man
plads til opsparing til vedligeholdelse af huset. Samarbejdet med Højskolen betyder, at den holder alt det
indvendige og betaler den
daglige drift, hvorimod den
udvendige vedligeholdelse
påhviler husets ejere, dvs.
borgerne.

Hanne og Birgitte

foto:hba

Sammen med grundlaget for
brugerbetalingen er der udarbejdet en række regler for
anvendelsen af lokalerne.
Bestyrelsen vil nu henover
sommeren samle det hele
sammen, hvorefter man vil
henvende sig til Helnæsboerne for at bede om deres
støtte jf. vedtægter og økonomiske oplæg. Inden man
når så langt, vil bestyrelsen i HelnæsPostens næste
nummer redegøre for detaljerne i forslaget, så alle er
orienteret før stillingtagen
til evt. medlemskab og betaling (forslag: 100 kr. pr.
husstand)
pd
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Af red. Anne Hansen

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

Aut.

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

Hvor mange børn er der
på Helnæs 2010?
I Helnæsposten nr. 3, 2006
lavede Charlotte Foss Madsen en flot statistik over børnetallet på Helnæs. Den viste
tre tidspunkter. 1870, 1921
og ultimo 2005.

her på Helnæs 40 børn i alderen fra 0 til 15 år, og der bor
7 unge mennesker fra 16 til
18 år. Dvs. der er 20 % færre
børn nu og det er især gruppen 0-3 år, der er færre af.
Resultatet er nået ved i tankerne at gå Helnæs rundt
sammen med Emma Nissen
og ved at tale med flere andre
helnæsboere. Der er i øjeblikket 18 børnefamilier på
Helnæs. Det vil sige, at der
er 2,2 barn pr. familie. Hvis
vi regner de 16-18 årige med,
er der 21 familier og 47 børn/
unge. Det giver ca. samme
resultat.

ÅRETS Detailkæde

mad med mere

mesterslagteren
Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

Kilder: Charlottes artikel og
optælling med Emma
Nu i slutningen af juni 2010
har vi talt op igen, og der bor

Aut. El-installatør

John Pedersen A/S
Melvej 8 - 5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14
www.jp-assens.dk
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DET SKER I JULI 2010

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

Gudstjenester i
Helnæs Kirke
4. juli ingen
11. juli 9.00 (RG)
18. juli ingen
25. juli 17.00
1. aug. 11.00 (K)

brød og øl, vin og vand. Man
tar´ selv stole med, hvis man
vil sidde. Arrangementet aflyses, hvis vejret er dårligt.
Venlig hilsen
Uffe Knudsen,
tlf. 40 15 91 22

Fugleskydning
Lørdag den 17. juli har vi igen
fugleskydning. Kl. 9.00 begynder vi med kaffe og rundstykker og kl. 10.00 starter
skydningen.
Der vil sædvanen tro være
en række andre aktiviteter i
forbindelse med skydningen,
bl.a.: Tombola, raflebar, ”Det
muntre køkken”, ”Gæt kagens
vægt” og ”Slå til kartoflen” og
skydning med luftgevær.
Kl. 12.30 åbner Annelises
velkendte BUFFET.
Bestyrelsen mødes den 15.
juli kl. 17.00 i forsamlingshuset for at stille op og gøre
klar til fugleskydningen. Vi
har meget brug for hjælpende
hænder. Ring til Morten på
44 35 13 12 eller 25 14 67 56
og meld jer til inden.
Kom og deltag. Vi glæder os
til at se jer!
Bestyrelsen

Helnæs Kultur- og Musikforening meddeler:
Efter at havde danset rock
på Gammelgård er publikum
hjertelig velkommen til at
fortsætte i Den gl. Præstegård
til god gammeldags, ”umoderne Jazz”. Det begynder
med en koncert kl. 20.00 og
fortsætter efter pausen med
dans i haven. Orkestret er det
kendte Dixieland Jubilees,
som har gæstet stedet tidligere med stor succes. Entré 150,
kr. for ikke medlemmer, 100
kr. for medlemmer. Læs mere
på www.helnaeskultur.dk

50-60´er rockmusik
Lørdag d. 31-07 kl. ca. 15.30
spiller NightRiders i gårdspladsen på Gammelgård,
Stævnevej 15. Bandet spiller
det musik de hørte, da de var
unge og smukke!!. Alle er
velkomne - der er fri entré,
der kan købes grillpølser m.

Petanque
Sæsonen på banen er indledt.
Spillet begynder kl. 19.00
de aftener, der ikke er grill.
Grillaften kl. 18.00 er første
tirsdag i måneden.
Vi fejrer
10-års
jubilæum!
På vores sædvanlige grillog petanqueaften d. 6. juli vil
vi fejre jubilæet med et glas
vin og en lille overraskelse
til hvert medlem.
Vel mødt.
Bestyrelsen

Højskolen på Helnæs
Aktive forårskurser 2010
De sydfynske øer i Maj
slotte og Herregårde på fyn
sporskifte og livsvending
linedance
vandringer langs lillebælt
vandringer langs øhavet
oplev sydfyn - mest for ældre

26. april - 9. maj
10. maj - 23. maj
24. maj - 30. maj
24. maj - 30. maj
31. maj - 6. juni
7. juni - 13. juni
14. juni - 20. juni

2 uger
2 uger
1 uge
1 uge
1 uge
1 uge
1 uge

Aktiv på
syDfyn

sensoMMerHøjskole – også for seniorer
Menneske og tro
vandringer/kunst/Højskolefag
vandringer/kunst/Højskolefag
vandringer/kunst/Højskolefag

16. aug. 30. aug. 6. sep. 13. sep. -

22. aug.
5. sep.
12. sep.
26. sep.

1 uge
1 uge
1 uge
2 uger

kunstskolen på Helnæs – soMMeren 2010

Maleri - tegning - Akvarel - keramik
uge- og 14-dages kurser fra 21. juni til 15. august

www.helnaes.dk

Bestil brochurer

64 77 19 93

Pilekurser for begyndere
og øvede fortsættes:
31. juli og 1. august. På Helnæs Camping i grillhytten.
Lørdage kl. 13-21, søndage
kl. 9-15.
Et weekendkursus koster 500
kr. og der må påregnes et beløb til materialer.
Tilmelding til Rie på
tlf. 22 74 11 68
Helnæs Lokalhistoriske
arkiv
Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl. 9.30
til 11.30
Fællesspisning
Vi ses til september. Dato
meddeles senere. Rigtig god
sommer!
Naturplejedag på
Helnæs Made
Giv naturen en hånd på Helnæs Made
Søndag den 22. august 2010,
kl. 10.00 - ca. 15, inviterer
Skov- og Naturstyrelsen, Fyn,
til den årlige naturplejedag på
Helnæs Made. Formålet med
arrangementet er at forbedre
livsbetingelserne for de mange
sjældne planter, der gror i området.
Tilmelding til naturvejleder
Jesper Vagn Christensen på
e-mail: jvc@sns.dk eller telefon 62 65 17 77.
Skov- og Naturstyrelsen, Fyn,
sørger for en let frokost, vand
og sodavand, men tag alligevel ekstra vand med for en
sikkerheds skyld.
Skov- og Naturstyrelsen, Fyn
sørger for håndsave og leer,
men du er også velkommen
til at medbringe dit eget favorit værktøj.
Arrangementet plejer at være
hyggeligt, så tag endelig familien med og lad os få en
god dag sammen i noget af
Danmarks flotteste natur.
Kursus på højskolen
Højskolen afholder i ugen
fra den 16. august til den
22. august sit traditionelle

kursus: “Menneske og Tro”.
Kursets program er lavet i et
samarbejde mellem sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen og forstander Kristian Kjær Nielsen. Følgende
foredragsholdere optræder
på årets kursus: Biskop Kjeld
Holm, Britta Schall Holberg,
Finn Slumstrup, Kristian
Østergaard, Anders Lundbeck, Kim Arne Pedersen,
Kjeld Schelander, Chr. Falk
Rønne og Kristian Kjær
Nielsen. Man kan deltage i
kurset som dagskursist for
1.600 kroner incl. alle måltider og udflugter. Udførligt
dagsprogram kan hentes på
Højskolens kontor.
Kristian Kjær,
forstander
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Helnæs Kultur- og
Musikforening

Koncertprogram 2010
Lørdag den 3. juli
kl. 20
Ivan Johnsen Band
Country musik
– udendørs koncert / dans
Lørdag den 17. juli
kl. 20
Valýr
Nordisk Folkemusik
Lørdag den 31. juli.
kl. 20
Dixieland Jubilees
Jazz
– udendørs koncert /dans
Lørdag den 14. august
kl. 20
FooFoo
Rytmisk musik og
kammerjazz
Lørdag den 4. september
kl. 20
Den fynske Opera
2 tønder og 3 sild
– viser, opera og operette
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Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120
Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2018 5346
Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Janus Storm
Tlf. 6477 1882
hefohus@gmail.com
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6066 3341
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 6477 1260
Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Tlf. 6477 1870
Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307
Skolekredsen for
Helnæs Højskole
Anders Lundbeck Rasmussen
Nørrelundsvej 4,
5683 Haarby
Tlf. 6477 1083
Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Merete Edlefsen
Tlf. 6471 1832

Køb og salg
H
J
Æ
L
P
Er der en venlig sjæl, som
også er indehaver af mindre
maskineri, der for gode ord
og betaling, vil afpudse vores mark (ca. 2 t.) på et tidspunkt i foråret!
Bente Munk Carlsen
Strandbakken 47
tlf. 63 73 70 73
Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til
leje.
Kr. 250,- i leje pr. halvår.
Kontakt Annelise Larsen på
64 77 15 95
Ledig boks i frysehuset
Kan overtages.
Henvendelse Anders Lyng
Tlf. 64 77 18 04
Tip-vogn søges
Mindre tipvogn og harve søges
Henvendelse til
Eigil Kristensen
6477 1339

Jil Indramning
v/Jan Lind

I/S Maen
Fmd. Finn Hemmingsen
Tlf. 6477 1329
Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500
Helnæs Vandværk
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347 / 2081 0455
Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15
Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530
Helnæs Miljøog Energiforening
Fmd. Anders Lyng
Tlf. 6477 1804 / 2946 4619

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

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved min 80 års
fødselsdag
Venlig hilsen
Jørgen smed

Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt,
udlejes. Tlf. 64 77 14 85.
Helnæs Antik.
Party telt udlejes
Stort partytelt 5 x 12 m. Stort
nok til 60 -70 personer.
Pris 500,00 for en weekend.
tlf.64 77 14 10
Henning Storm
Nye kartofler på
Elmebjergvej 18
Kom selv og grav jeres nye
kartofler op, ellers gør jeg
det, mens I venter.
Ring og få et tilbud på større
partier og på vaskede kartofler på tlf. 31 33 41 49
Regner Madsen

Henrik Mygind Hansen, Søgård, Helnæs
Er blevet student den 23. juni
2010 fra Vestfyns Gymnasium. Vi siger tillykke!

w w w. nana agge r . dk
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Lækkert kvalitetsbørnetøj
i friske farver
Str. fra 0 til 10 år sælges til
absolut lave priser.
Kontakt aastensdal@gmail.
com eller på tlf. 26 62 87 24
Camilla Stensdal
Antik & Loppemarked
Hver søndag kl. 14-17
Nu sælges bl.a.:
Ny børnerejseseng
300 kr.
Ny høj stol 300 kr.
Campingvogn 1984
Vægt: 400 kg
Akseltryk 600 kg.
Pris 7.500 kr.
Hannelore Bess
Bogården, Helnæs Byvej 3
Tlf. 64 77 18 59

ZONETERAPI
OG MASSAGE
Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11
64 77 16 12

dalvænget 10
5610 Assens
Tlf. 64 71 55 58
biltlf. 40 11 81 26
e-mail:
erling@ep-assens.dk
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Vort tillægs paparazzi-fotografer var SPARet væk
på turen til Kina, hvorfor vi
mangler et billede, da Jan
friede til Marlene. Han har
øvet sig i 20 år og endelig
fik han JA. Vi har rekonstrueret øjeblikket, og Jan
fortæller, at der ikke blev
SPAR’et på champagnen
efter Marlenes JA. Vi ønsker hjertelig tillykke.

JULI 2010

Fernisering
på Galleri
Dalype Kultur
Galleri Dalype Kultur har
ny udstilling i Helnæs gl.
Præstegård.
Lørdag den 19. 6. var der
fernisering på en spændende udstilling af den
grønlandske kunstner Jessie
Kleeman.
KUNST
af Anne Hansen

Efter Per Lyder Dahles velkomst talte repræsentationschef Tove Søvndahl Pedersen om Jessies liv og kunst
og fortalte om den aktuelle
situation i Grønland og om
det grønlandske folks visioner for fremtiden.
Borgmester Finn Brunse
holdt åbningstalen og det
hele blev krydret med fin

Borgmester
Finn Brunse

foto: hba

flygelmusik spillet af en
ung nyuddannet islandsk
pianist. Udstillingen, der
har åbent alle lørdage og
søndage frem til 1. august,
byder på både farvestrålende malerier og meget flotte
grafiske billeder.
Efter talerne og besigtigel-

Kunstneren
Jessie Kleeman

foto: hba

sen af kunsten sluttede arrangementet med nordiske
lækkerier til ganen.
Udstillingen er absolut et
besøg værd.
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser
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