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Gigant MCTC børnetræf på
campingpladsen
– Se side 13

Godt besøgt fugleskydning i
strålende vejr
– Se side 3

I kajak til fortiden
foto: Michael Holdgaard Nielsen

Bugten VIII
af Mikael Holdgaard Nielsen

Søndag d. 18. juli havde
Odense Bys Museer i anledning af 150-årsjubilæet –
som en del af en lang række
arrangementer - arrangeret
en kajaktur rundt i Helnæsbugten med henblik på at
give deltagerne et indblik i

områdets fantastiske natur
samt kulturhistorie. 24 kajakroere fra bl.a. Fyn, Vejle,
Ringkøbing og Sønderjylland stævnede således ud fra
Falsled kl. 9 om formiddagen
i højt humør. (Dog ikke redaktøren af HP, red.).

Damsbo, som i dag næsten er
styrtet i havet. Kun den sidste rest af højfylden samt en
del store randsten fra højens
sider, er bevaret.
Her så vi også ”Fandens Badstue” som er navnet på en velbevaret langdysse, som ligger
inde i et skovkrat lidt væk fra

Første stop var en knap 6000
år gammel langdysse ved

Læs mere på side 4
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»Mejeriet« er solgt 1/8
og forretningen lukket
»Helnæs antik« fortsætter
Vi ønsker de nye ejere på
Mejeriet velkommen til øen

18/01/10 11.55

t

En opringning fra museumsinspektør Mikael Holdgaard
Nielsen og invitation til
deltagelse i et af Odense Bys
Museers 150 års arrangementer er anledningen til denne
artikel, som vi har indføjet i
temaet om Bugten. Artiklen
er forfatterens logbog over
besøgte steder – en idé til
efterfølgelse.
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Leder
Om kommunikation
I Ø-Posten for juli 2010, udtrykker den nye formand for
Sammenslutningen af Danske Småøer sin skuffelse over, at
hun, efter et møde med Videnskabsministeren sammen med
en række andre ”udkantsrepræsentanter, “ skal vente til 2020
med at blive en del af ”det digitale højhastighedsdanmark.”
Dvs. få en 100 MB´s bredbåndsdækning. Det lyder ufatteligt
fjernt for os, der sidder med den lokale mulige hastighed på
4 - 5 MB. Formanden, Dorthe Winther, skriver, at det er utilfredsstillende at tidshorisonten er 10 år, da hun mener, det er
i yderområderne, der er hårdest brug for større båndbredder.
Hun postulerer, at udvikling af erhverv og bosætning i høj
grad påvirkes af situationen, hvis ikke der etableres nogle
delmål i mellemtiden. Det lyder dog også underligt, at man
i 1969 kunne etablere kommunikation fra månen til jorden
og retur, og så skal man nu vente endnu 10 år på, at få en
kendt teknologi til yderområderne. Kunne vi blot få 10 MB
inden jul, ville det være et fantastisk fremskridt. Vigtigheden af disse betragtninger fremgår tydeligt, hvis vi gengiver en definition af, hvad kommunikation egentlig betyder.
(google: kommunikation). ”Kommunikation kommer af latin: communicare, «at gøre fælles». Kommunikation udgør
en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab.
Ingen sociale systemer, sociale organisationer eller samfund
kan etableres og opretholdes - eller ændres - uden kommunikation. Først som deltager i kommunikative handlinger bliver mennesket et socialt væsen”. I denne udgave af HP, ser
vi at kommunikation spiller en meget stor rolle i en hverdag
og en verden, der hele tiden omdannes – først og fremmest
ved, at vi trods alt har fået mulighed for at kommunikere
over lange afstande, grænser og sprog. Det mest oplagte eksempel finder vi i historien (side 10) om Mortens giftermål
med sin kinesiske ”digitale penneven” Peng Ming. Dette
møde på nettet er en ”kommunikativ handling” som for blot
få år siden ikke var teknologisk mulig og som derfor heller
ikke ville finde sted. Den artikel, der fortæller om en sten
med flækkemærker (side 12) har også med kommunikation
at gøre, idet den fortæller os om den tid, den blev bearbejdet,
for ikke at tale om runestenen, der jo direkte er en besked til
eftertiden. Men også her kunne den digitale teknologi yde et
stort bidrag. F.eks. kunne man med GPS-teknologien meddele et stort publikum om vor kulturarv, som disse fundne
minder er udtryk for. I en tredje artikel, af tidl. minister Britta Schall-Holberg (V), om netop vilkårene for ”de mindre
samfund” noteres det (side 5), at det gælder om, ”at sikre
rammebetingelser, så erhverv og arbejdspladser, herunder
landbrugets, fastholdes i de mindre samfund”. Rammebetingelserne kan være de omtalte kommunikative redskaber, der
kan medvirke til at udgøre ”en grundlæggende forudsætning
for et socialt fællesskab” med verden udenom. Den udvikling må ikke udskydes til 2020.
pd
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PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen

Tro på Gud

Fugleskydning ved
Forsamlingshuset
Det var som bestilt – vejret. Da der blev lukket op
for morgenfriske gæster til
gratis kaffe og rundstykker
var det allerede høj solskin.
Og da de sidste forlod pladsen var skyerne begyndt at
trække for, og 30 minutter
efter lukketid kom en voldsom tordenbyge. Det blev en
god dag med mange besøgende og mange støttekroner
i kassen. Alt virkede perfekt.
Det er tydeligt, at det er en
begivenhed, der kræver erfaring og godt håndværk at
få til at fungere. Det er et
kæmpearbejde hvert år, og
i år med flere attraktioner
end tidligere. I salen blev
der således budt på tombola, raflespil, lodtrækning
om en kasse specialøl og et
fornemt lykkehjul var stillet
op, og en vanvittig morsom
indretning af Storm P’sk
dimensioner - en flødebolle-
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kastemaskine. De udendørs
løjer var mestendels skydning. Luftbøsse, salonriffel
og endelig den alvorlige del,
fugleskydningen. Desuden
flere andre fornøjelser bl.a.
en øvelse i at ramme en kartoffel i fart. Der var en god
omsætning og forhåbentlig
et godt overskud til forsamlingshusets drift. Bestyrelse
og frivillige hjælpere har
ydet et kæmpearbejde, som
på en så god dag som denne
samler mange Helnæsboere
i alle aldre. Børn og børnebørn kommer også til udefra
på denne dag. Det er stunder
for samtaler og morskab og
der er ikke så få, der får en
præmie med hjem. Midt i det
hele huserer naturligvis Annelise og Kristian, først med
morgenkaffen og senere den
uforlignelige buffet. Et vellykket og velorganiseret arrangement. En dag i fællesskabets ånd og praksis.
pd
Resultatliste side 14

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

Aut.

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

”Så længe solen står op og
fryder os, så længe døden
træder ind og knuser os, og så
længe vi smækker med døren
og svigter, så længe vil råbet
”Gud” ikke forstumme”.
Sådan skrev fhv. overlæge,
dr. med. Torsten Deckert
forleden i en kronik i avisen.
Kronikkens pointe er, at det
er et selvbedrag, når vi moderne mennesker, mener at vi
kan leve uden tro. Det er en
illusion, som bygger på den
antagelse, at vi er herrer i
eget hus og bestemmer alting
selv. Men det gør vi ikke. Vi
mennesker er skrøbelige og
holder ikke evigt, og i den
tid, som vi får, er vi bundet
af stærke kræfter – af vores
natur og sociale baggrund.
Og det er et af kristendommens fortrin, siger overlægen, at den understreger hvor
begrænset vores egen magt
er. Kristendommen lærer os
ærefrygt for livet, som altid
er større end vi selv kan begribe og magte, og fremhæver, at det enkelte menneske
har en umistelig værdighed,
uanset om det magter sin tilværelse eller ej. Og i det budskab findes der håb og trøst.
Overlægen taler om Gud
som `et råb`. Et råb der kan
udspringe af glæde, undren
eller taknemmelighed, når
livet er så stort og godt, at vi

for at rumme det må bruge
ordet ”Gud”.
Som når vi ser solen står op
eller står med et nyfødt barn i
hænderne og ved, at det er en
Guds gave, som forpligter os
resten af vores liv. Men råbet
”Gud” kan også udspringe
af nød, som når vi møder
sygdom og død eller svigter
hinanden.
Hvorfor vil råbet ”Gud” ikke
forstumme? ”Fordi mennesker har brug for mening og
sammenhæng og betydning
i tilværelsen. Både når livet
er godt. Men især når det gør
ondt.
Når jeg underviser konfirmander, så spørger de mest
tænksomme af dem som regel: Hvordan kan vi tro på
Gud, når der sker så meget
ondt i verden?
Det er et godt spørgsmål, og
hvad skal man svare til det?
Man kunne spørge hvad alternativet er? Er det, at der
ikke er nogen højere mening
og sammenhæng, og at vi
ingen betydning har ud over
den vi kan skaffe os selv?
Man kan prøve at vende
spørgsmålet om og svare, at
det netop er fordi det onde
findes, at vi må tro på, at alt
det gode, som vi også kender
til, kan overvinde det. Derfor
må vi tro og håbe på Gud.
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stranden. Der blev ligeledes
berettet om istiden i området, om isens formning af
landskabet og det landskab,
vi ser i dag.
Næste stop var Løgismose
Herregård. Vi spiste først
vores medbragte middagsmad, og fik samtidig fortalt
historien om vikingerne ved
Strandby, om naturhavnens
betydning i vikingetiden og
om vikingen ”Roulf”, hvis
navn går igen på flere runesten i området. Herefter gik
vi ad snoede grusveje op til
Løgismose Herregård, og
fik med denne i baggrunden, en fortælling om stedets historie.
Vi stak nu til søs igen, og
fulgte nordkysten op til området omkring Skovkrogen.
Det var en strabadserende
tur i strid modvind. Herfra
gik det i bølgegang tværs
over bugten til en lille vig,
hvor der var en velfortjent
pause. Her blev der berettet
om Helnæsspærringen mellem Helnæs og Illumø, som
blev etableret i 1100-tallet, formentlig som forsvar
imod venderne.
Efter en kort restitution gik
turen, nu med vinden i ryggen, ned til det sted, hvor
spærringen engang stod.
Herfra roede vi i samlet
trop over til Illumø. Det var
en tur, der for den utrænede
skribent, får selv den største
udfordring i vandland til at
minde om en flad cykeletape

i Tour de France. Med andre
ord; vi blev kastet hid og did
af bølger snart fra den ene
side så den anden side og
skråt bagfra. Alle kom dog
over uden en ufrivillig dukkert.
På Illumø så vi på huggemærker på sten (skålsten)
- de såkaldte omdiskuterede kultiske skålgruber og
bægergruber, som er hugget
ind i stenene. Her var det
naturligt, på papir, at vise
en flot skålsten fra bronzealderen fundet på Helnæs ved
Skaghorn i 2007 og få et lille indblik i bronzealderkult
samt den yngre bronzealders rigdomsstatus i området omkring 800 f. Kr. Vi så
også et rigtig flot dyssekammer (grav) med dæksten fra
bondestenalderen.
Nu satte vi os trætte i kajakkerne for sidste gang denne
dag og roede på det lave
vand syd om Horsehoved og
syd om Vigø til Falsled.
Turen var tilendebragt og
klokken viste, at vi havde
været på farten i 10 timer.
Det var en fantastisk tur,
ikke mindst for arrangørerne - Museumsinspektørerne
Jakob Tue Christensen og
Mikael Holdgaard Nielsen.
Deltagerne udviste også
stor begejstring, og mon
ikke det ligger i luften, at
vi skal gentage denne tur.
For undertegnede var det
kun anden tur i havkajak, en
tur på 26 km, som var strabadserende, lidt vild og helt
fantastisk.

Dyssekammer på Illumø		

foto: Mikael Holdgaard Nielsen
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Helnæs Camping
– ud i det blå, ind i det grønne

mping

det grønne

Åbningstider
fra 8/8-1/10 2010
ingstider
indtil 2/7-2010

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

Weekend samt helligdage:

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

og			
14:30 til 19:00

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

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

morgenbrødet dagen før, så sørger vi for,
når
kommer!
at det er klar til dig, når
du du
kommer!
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21 Helnæs
, 5631
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Camping
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Begravelsesforretning
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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
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I november 2006 bragte HP en
artikel af Britta Schall Holberg
(MF), der havde været bragt
som kronik i Fyens Stiftstidende måneden før. Den var en
overvældende hyldest til Helnæs, med titlen ”Halvøen, der
ikke ville dø”. Vi har opfordret
Britta Schall Holberg til at give
et signalement af tidens debat
om ”det skæve Danmark” set i
et lokalt perspektiv.

Udkantsdanmark?
af Britta Schall Holberg

De senere måneder har budt på
en stigende interesse for landdistrikterne og de mindre samfunds betydning. Politisk er der
sat ord på sagen: Danmark i
balance. Når sagen i den grad
er sat på den politiske dagsorden skyldes det bl.a. erkendelsen af, at det bliver et fattigere
land, hvis vi alle klumper os
sammen i byerne. Den politiske interesse har ført til, at der
tales om, at flere institutioner
skal lægges uden for de store
byer. Det lyder smukt, men i
alle de år den tankegang er blevet luftet, er der netop sket det
modsatte - at institutioner og
arbejdspladser er blevet lukket
eller flyttet. Derfor er det meget
vigtigere, hvis bestræbelserne
gik på at sikre rammebetingel-

ser for bosætning og beskæftigelse, så de naturlige erhverv,
bl.a. landbruget, men også
undervisningsinstitutioner mv.
kunne fastholdes i landdistrikterne og de mindre samfund.
Udkantsdanmark
– en urimelig talemåde

Danmark er et lille land med
5 mio. mennesker, og der er
meget korte afstande fra nord
til syd, fra øst til vest, så i virkeligheden burde det være så
let at tale om og let at virkeliggøre tanken om et Danmark i
balance. Det er i alle tilfælde
helt urimeligt at tale om ”Udkantsdanmark” i et land som
vores. Et Danmark i balance er
et land, der består af byer med
de kendetegn, som for nogle er
fordele: kort til meget, cafeliv,
mange mennesker, indkøb…
Det finder nogle attraktivt. Andre finder parcelhuskvarterer
og forstæder attraktive.
Et Danmark i balance

Men et Danmark i balance
består også af landdistrikter,
herunder en forunderlig masse
øsamfund. Her trives mennesker med natur og åbne vidder,
marker, skove, men også med
lidt mindre underholdning med
mindre man skaber den selv og
med lidt mere kørsel til meget.

Aut. El-installatør

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

foto: hba

Men også med en stilhed, der
står i kontrast til bylivet. I et
Danmark i balance er der forskellige måder at leve på, fordi
vi er forskellige, og derfor skal
vores land heller ikke gøres ens.
Vi skal derimod lære at vælge,
hvilke kvaliteter vi finder bedst
for vores liv eller livsstadier.
Årets landsby

Jeg har i mange, mange år haft
fornøjelsen af at være formand
for dommerkomiteen for udvælgelsen af Årets Landsby.
Da vi startede det projekt, mens
jeg var indenrigsminister, var
det op ad bakke. Centraliseringsbølgen var startet så småt.
Jeg husker, hvordan jeg sammen med trafikminister Arne
Melchior måtte kæmpe for at
bibeholde de lokale lokaliteters
navne, hvordan vi måtte kæmpe for særskilte postnumre til
de mindre samfund, hvordan
vi kæmpede for, at gårdnavnene kunne bibeholdes som
postadresse, og ja, hvordan vi
kæmpede for, at portoen ikke
ustandselig steg, så det blev for
svært for erhverv og beboere i
landdistrikterne.
Kommunalreformen
– en centralisering

Selv om kommunalreformen
synes at være en rimelig suc-

ces i Assens, har jeg altid været
imod en sådan centralisering,
som reformen er udtryk for.
Jeg har aldrig troet, at tingene
bliver bedre af at blive samlet
i store enheder. Men jeg tror
dog, at reformen har været til
gode for èn ting, nemlig bevidstheden om betydningen
af, at der til en velafbalanceret
kommune hører både en by,
dens opland og dens mindre
samfund. Man må håbe, at
den lokale kommunale interesse varer ved, men man kan
godt have sine bange anelser,
når man læser om kommunernes budgetlægning i disse
måneder. Kommunerne har
aldrig haft så mange penge,
som de har i dag, alligevel klager de sig nu, fordi politikerne
over en bred front fik lovet
befolkningen alting, og nu må
erkende, at det magter det offentlige ikke at levere. Pengene rækker ikke ubegrænset. I
den situation kræves der mod
og vilje af politikerne til at
prioritere og tænke og handle
langsigtet.
Kommunen i balance

Hvis tanken ’en kommune
i balance’ vedblivende skal
være virkelighed, kræver det,
at politikerne tør at gøre op
med tidens stærkt embedsmandsprægede mantra om
centraliseringens værdi. Vil
man balancen i kommunen,
må det gennemsyre politikken,
og så nytter det ikke at nedlægge små skoler, idrætsfaciliteter, forsamlingshuse mv. for
at score en minimal og kortsynet gevinst. Så gælder det om
at sikre rammebetingelser, så
erhverv og arbejdspladser, herunder landbrugets fastholdes i
de mindre samfund. Så gælder
det om at sikre rammer, så veluddannede, iderige, og måske
Læs mere på side 6
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Mangler du en folder, brochure eller et nyt
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www.helnaeshus.dk
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Fortsat fra side 5

økonomisk stærke unge som
ældre tiltrækkes netop af den
rigdom en kommune i balance
er.
Ildsjæle nødvendige

For der er én ting, jeg har lært
som formand for dommerkomiteen for Årets Landsby i
disse mange år, og det er betydningen af, at der i de mindre samfund, ud over landet,
er ildsjæle, der gider påtage sig
et lokalt ansvar på græsrodsni-

veau. Det er alfa og omega for,
om et mindre samfund skal
blomstre eller dø. Derfor havde
vi også i år valgt temaet:”Det
folkelige engagements betydning for vækst, udvikling og
trivsel i landdistrikterne”. ( Det
blev i øvrigt i år Horslunde på
Lolland, der fik prisen). Der,
hvor kommunens interesse for
at gøre hele området attraktivt
og de lokales interesse for at
være med til at styrke fællesskabet og fastholde initiativ og
beskæftigelse lokalt, går hånd i
hånd, der udvikler tingene sig.
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Bæk-rensningsholdet		

Oprensning af bækken
langs Stævnevej

En græsrod, artiklens forfatter, ta’r fat

foto: Søren Jansby

Erna med flere havde d. 17.
juli taget initiativ til at invitere til morgenmad kl. 8 for
lodsejerne, med det formål
at rense bækken langs Stævnevej for grøde og nedfaldne
grene, så der kunne komme
bedre løb i bækken. Efter et
fortrinligt morgenmåltid gik

foto: Dan R-J

vi i gang ca. kl. 9 ud for Susan Askott og kæmpede mod
varmen og fluerne ned mod
Ryet, som vi nåede ca. kl.
11.30. Vi mente at kunne se
at løbet var blevet væsentligt
bedre. Tilbage til Erna igen
til frokost, hvor vi aftalte, at
vi ville gøre det igen næste
år. Der var i alt 11 der deltog.
Dan

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
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En Snitkjer gi’r aldrig op
En nøgtern vurdering af den
82 årige Lisbeth, gift med
jævnaldrende Marius Snitkjer,
som her fortæller om sit liv og
levned i tilknytning til fisk og
fiskeri, som han fødtes ind i
på Strandbakken i 1928.

Erindringer
af Poul Dreisler

Fra Sønderjylland

Chr. Snitkjer stammer fra
Årø, Sønderjylland, der
indtil 1920 var tysk. Af
samme årsag var Christian
en del af den tyske hær i 1.

7

stændig fisker havde fra 2 til
4 medhjælpere, i alt var der
ca. 15. Pælene blev slået ned
med en rambuk, hvor loddet
blev trukket op af 5 mand,
der halede i 5 ender af samme tov. Senere kommer den
motortrukne rambuk til.
Garnene var tunge, tjærede
garn. (se i øvrigt herom i
HP nr. 11. 2007). Om foråret satte Snitkjer 8 garn,
til fangst af sild / hornfisk
og makreller og om efteråret 18 garn til fangst af ål
og skrubber. Alt var nøje
kontrolleret af fiskerikontrollen, der forlangte, at positionerne af garnene skulle
indrapporteres, så de kunne
blive aftegnet på søkortene.
Således havde disse havets
husmænd hver deres matrikel.
Barndommen

Lisbeth og Marius ved trappen		

foto: pd

Verdenskrig, både på østog vestfronten. En frygtelig oplevelse, som også
gav ham lidelser og mén.
I forbindelse med en sygeorlov i hjemmet på Årø
1918, meddeler Chr. en dag
sin mor, at hvis han ikke
kommer hjem efter en tur
til havnen, skyldtes det, at
han er flygtet. Det lykkes
ham at narre vagten og han
slipper uset ud i Lillebælt
i en robåd. Han lander ved
Brandsø og senere Wedellsborg. Her bliver han sat til
at file save på savværket,
som ikke er hans lyst, og
kort efter rejser han videre
til Helnæs. Han får arbejde
hos fiskerfamilien Dauerhøj og bliver efter kort tid
gift med datteren Petra og
flytter i 1919 ind i baghuset til Købmandshuset. Her
bor de indtil 1929, hvor et

nybygget hus står klar til
dem på Strandbakken (nu,
nr. 43).
Fiskeriet

Fiskeriet ved Helnæs Strand
var bundgarnsfiskeri. Det
krævede mange pæle i havbunden, og en masse garn
til udsætning. Bådene var
åbne med motor, og det
krævede folk med gode
kræfter, idet det var tungt at
arbejde med bomuldsgarn.
Marius nævner, at hans far
var god til at finde på forbedringer, bl.a. at påmontere en rulle på siden af båden
til at trække garnet ind over.
Den blev siden motoriseret.
Erhvervet ved Strandbakken bestod dengang af fiskerne Vikkelsø, Fløjborg,
Hanibaldsen, Christiansen,
Snitkjer, Simon Petersen og
Leo Matthiesen. Hver selv-

Chr. Snitkjer, forlangte ikke
så meget af børnene. Det
var rutine, at de klædte om
fra skole- til arbejds-/ hjemmetøj, de dage de havde været i skole. Der herskede en
god tone i hjemmet, faderen
kunne dog hæve stemmen,
når det var nødvendigt. Arbejdet bestod for det meste i
at rense garn og at hjælpe til
med det arbejde, der foregik på landjorden. Marius
Snitkjer fortæller om et par
meget dramatiske hændelser
fra hans ungdom.
Minesprængning

I april 1945 skulle tre skibe,
tilhørende rederiet C. Clausen, lægges op i Nørrefjord,
så langt inde ved Brunshuse,
som muligt. Det var relativt
store kreaturtransportskibe,
der skulle sættes ud af drift
ved afslutningen af krigen,
for at de ikke skulle falde i
forkerte hænder. Størrelsen
gjorde, at Chr. Snitkjer blev
anmodet om at lodse den
første gennem bugt og fjord,
hvorefter den anden blev
lodset gennem af den første
kaptajn og ligeså med den
tredje. På det tredje skib,
Læs mere på side 8

t

I artikelserien om ’Trappen
ved skrænten’, (HP 1,2 og
4. 2009), skrev vi, at Mads
Hansen, havde overtaget
”købmandshuset”
(Helnæshus) i 1906 og var flyttet ind i baghuset og flyttet
ud igen i 1912 for at blive
brugsuddeler. Herefter stod
der “Baghuset udlejes til
en anden fisker, Snitkær.”
En ældre herre har ved
flere anledninger mindet
forfatteren om, at der var
et par ting, der ikke helt
passede i den historie. Da
han er født i det omtalte
baghus og det er hans far,
Christian Snitkjer, der blev
skrevet om, kunne det være
interessant at få rettet op
på historien ved lejlighed.
Nu er HP så på besøg hos
Lisbeth og Marius Snitkjer, som opholder sig i deres datters nybyggede sommerhus med ’Trappen ved
skrænten’, som et markant
vartegn over den interessante historie om adgangsvejen fra stranden til byen.
Fra haven er der kun ca. 50
meter til det vindue bagest
i baghuset, som Marius
udpeger som stedet, hvor
hans forældre boede og fik
to drenge og en pige i perioden 1919 til 1929. Hermed
har vi fået rettet både navn
og årstal.

HELNÆSPOSTEN
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Christian og Alfred Snitkjer		
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Ann Helen Clausen, skulle
hele rederfamilien have
befundet sig, men havde
valgt at tage til Brunshuse
i forvejen, hvilket blev deres redning, idet skibet løb
på en mine mellem Helnæs
og Illum. Ved eksplosionen
blev styrehuset bortsprængt
og redningsbådene knust,
og skibet begyndte hurtigt
at synke. Marius fortæller,
at en søjle af sprængstykker og vand stod op gennem
styrehuset og dræbte alle
på vejen. De to kaptajner,
styrmanden og maskinmesteren døde. Marius og folk
fra Strandbakken sejlede
til hjælp og bjergede de tre
sårede overlevende. Marius
kan stadig se for sig det syn,
der mødte ham i maskinrummet, hvor maskinmesteren lå død, ilde tilredt af
eksplosionen. (Se i øvrigt
artikel i HP nr. 5. 2007 og
Dansk Søulykke - Statistik,
1945).
Drukneulykke

I forbindelse med en drukneulykke efter krigen deltog
Marius sammen med folk
fra Strandbakken i en eftersøgning af to drenge, der
var gået over isen til Vigø
og ikke vendt tilbage til
Løgismose, hvor de boede.
Marius fortæller om den
viden fiskerne anvendte om
spor på isen og flyderetning
efter de havde fundet vågen,
som drengene var gået i. De
fandt på at lave et brugbart

foto: privat

værktøj til at trække vod
med. Det var nærmest et
overdimensioneret stykke
pigtråd, der kunne trækkes
under isen ved at de slog
huller med passende mellemrum og skyde en stang
frem under isen fra hul til
hul. De fandt den ene dreng
på den måde. Den anden
blev først fundet den følgende dag. Begge døde.
Ungdom og bristede drømme

Marius hjalp til hos sin far
til han var omkring 19 år
og tog derefter et halvt år
på fiskerihøjskolen i Esbjerg
og var derpå klar til at tage
med de store snorrevodskuttere på Nordsøen, hvor
man ofte sejlede lasten til
England. Det var svært at
få hyre, Marius tog job som
kok og efter en konsultation
hos moderen om, hvordan
man laver sovs, klarede han
det med succes. Under sin
værnepligt som marinesoldat på flådestation Korsør
(1948/49) fik han andre
perspektiver på fremtiden,
idet han ønskede at opgive
fiskeriet, og i stedet søge ind
til politiet. Han bestod alle
prøverne og ventede nu blot
på, at få besked om optagelse. En dag, da han atter var
tilbage på Helnæs, kommer
Mads betjent fra Ebberup
til hjemmet på Strandbakken og meddeler, at han
desværre ikke kan optages,
idet der i hans papirer står,
at han havde fået en bøde
fra toldvæsenet på 240 kr.
for indsmugling af cigaret-

AUGUST 2010
ter og cigaretpapir. Marius
fortæller om en meget kompliceret affære i forbindelse
med Englandsturene. Skipper havde skrevet under på,
at der intet var at fortolde og
da en yngre, meget ihærdig
tolder splitter det hele ad,
blev der fundet adskilligt,
som ikke burde være der.
Det blev meget vanskeligt
at få et ansvar fordelt ud på
besætningen. Marius mener
således ikke, han havde noget ansvar for det, men havde på den anden side ikke
tænkt på, at en så beskeden
forseelse kunne hindre ham
i at skifte erhverv. Han måtte blive ved fiskene.
Fiskehandler

Der var ikke meget for ham
at gøre ved bundgarnfiskeriet på Helnæs Bugt, så
han købte en bil og kørte
Sydvestfyn tynd og solgte
fisk. Få år efter, i 1953, blev
han gift med Lisbeth, smed
Boe´s datter, som han havde
gået i skole med og var konfirmeret med. Pludselig til
et bal i forsamlingshuset fik
de øje på hinanden og så var
det dem for livet. Nu skulle
der ske noget. De købte en
skomagerbutik i Kolding,
og ved delvist eget arbejde
blev den til en fiskeforretning. Det er bl.a. ved den
anledning, at Lisbeth oplever, at ”en Snitkjer aldrig giver op”. Marius havde netop
fået alle fliserne sat op, han
vil nu banke med en kno for
at høre, om de sidder godt
fast. Tre bank og tre fliser

Redningshold parat til at gå ud		

falder ned. Så sætter han albuen på og alle fliser ligger
nu på gulvet. Efter et godt
råd fra en murer, starter han
forfra. Og så gik det.
Fabrikant og
virksomhedsejer

Butikken blev til egenproduktion af fiskevarer, som
bl.a. efter naboklager blev
til en fabrik i industrikvarteret. Hårdt arbejde uden
megen fortjeneste, hvorfor
et job som sælger i et firma
i Korsør, der handlede med
tilbehør til bl.a. bundgarnsfiskere blev en god erstatning. Sammen med en kollega overtog Marius firmaet,
da ejeren døde, og de byggede nyt i industrikvarteret.
’Korsør Net’ blev firmaet
kaldt. Det var i 1983-84. Da
konjunkturerne for fiskeriet
faldt, solgte Marius sin andel i 1992 og gik på efterløn,
64 år gammel. Med alderen
blev det mest praktisk for
Lisbeth og Marius at flytte
fra en villa med stor have til
et mindre hus, og her valgte
de et hus ved Noret i Korsør.
Nu kan Marius gå ganske få
skridt over til sin båd, når
han vil ud at fiske.
Tilbage ved rødderne

På den selvsamme matrikel,
hvor Marius blev født, blev
udstykket en byggegrund.
Den købte hans datter og
svigersøn, og byggede et
smukt sommerhus. De måtte tage ’Trappen ved Skrænten’ med. Huset er også til
rådighed for Marius og Lis-

foto: privat
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Mejeriet lukket

Sommerhuset med fødehjemmet i baggrunden

beth, der ligesom den øvrige
familie nyder at opholde sig
på Helnæs, når mulighed gives. Lisbeth har dog en bøn,
som nok deles af flere. Hun
savner af og til en bænk eller
to, hun kan hvile sig på, når
hun er ude at spadsere. Ikke
alene kan en bænk gøre godt
for mange ældre, men placeret rigtigt, ville en bænk hist
og pist være til glæde for de
mange, der nyder udsigten

over Helnæs Bugt. For familien Snitkjer kunne sådanne
stunder være tid for også
at lade tankerne gå tilbage
til den tid, hvor Christian i
1918 fandt sin lykke på sin
flugt fra krigens rædsler og
til nu, hvor hans og Petras
efterkommere er kommet
tilbage til udgangspunktet
for at nyde freden, idyllen
og den skønne natur.
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Lørdag den 31. juli var det
definitivt sidste åbningsdag
i ’Mejeriet’, som er solgt til
andet formål. Susanne og
Anders Sørensen købte stedet i 1991 og har brugt det
som lager for deres hovedforretning, Helnæs Antik på
Bøgeskovsvej, indtil Susanne
åbnede sin egen forretning i
år 2000. ”Det har været en
stor fornøjelse at drive forretningen, dog den kolde årstid
har ikke altid været så morsom, idet det ikke har været
muligt at opvarme de store
rum.”, fortæller Susanne.

”Mange af mine kunder har
været meget trofaste og er
kommet ofte og endnu flere
har lagt turen forbi. Men nu
er det tiden at stoppe for også
at få bare lidt fornemmelse
af et otium, selvom vi jo
ikke lukker antikken her på
Bøgeskovsvej. Men nu glæder jeg mig til at få mere tid
sammen med Anders.” slutter Susanne. Det har været
en forrygende slutspurt med
ophørsudsalg hver weekend i
juli. På billedet ses de trætte
forretningsfolk på vej hjem
efter den allersidste dag på
Mejeriet.
pd

Så er det slut		

foto: pd

Gl. Brydegaard
byder velkommen
på terassen eller
i restautanten
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Danmark,
mit drømmeland
En solbeskinnet søndag formiddag besøgte HP, Helnæs
Byvej nr. 28, hvor Erik Mortensen tog imod og præsenterede sin kinesiske hustru,
Peng Ming, der har mange
lovord tilovers for det land,
hun nu var blevet knyttet til
og besøger for første gang.
Hun kalder det ” Denmark,
the country of my dreams”.

på computeren kan skrive
eller tale med hinanden uden
tekniske problemer og omkostninger. Selv flybilletten
er blevet meget overkommelig i pris, så hvorfor så ikke
udnytte disse muligheder,
når man pludselig på nettet
finder en sød kvinde og hun
tilsvarende mener, hun har
fundet en attraktiv mand.

Nygifte

Morten og Anny

af Poul Dreisler

Erik Mortensen bliver kaldt
Morten (65) og Peng Ming
(efternavn / fornavn) (52)
vil gerne kaldes et vestligt
klingende navn, hvorfor hun
kalder sig Anny. De er begge
fraskilte. Morten har levet
alene i sit hus på Helnæs i
et par år efter hans yngste
barn er fløjet fra reden og
Anny har været alene i ca.
18 år med en søn, der nu er
26. Hvad gør man, når man
finder tilværelsen for trist
uden en partner? Man lægger sit foto og en profil ud på
nettet og så pludselig en dag
er der én, der svarer. Og jo
mere de skrev til hinanden jo
mere voksede længslen efter
at mødes. Efter tre måneders
mailudveksling inviterede
Anny Morten og han drog til
Kina. Spændende var det at
skulle mødes i lufthavnen i
Guilin i Guangxi-provinsen
for første gang. Som Morten
siger, der var muligheder for
dem begge at sive bort blandt
de utroligt mange mennesker,
der er overalt i Kina. Men de
mødtes og fattede sympati
for hinanden.

Det er ikke sædvanligt, at vi
besøger nygifte i deres hjem
og skriver om det. Vi gør en
undtagelse i tilfældet med
Erik Mortensen, idet han
næsten selv har inviteret til,
at vi skal skrive om, hvordan
hans kinesiske eventyr foreløbig er endt. Han har i flere
tilfælde under sine længere
ophold i Kina sendt mail
med en situationsrapport, når
HelnæsPosten var under produktion den første torsdag i
måneden. Her blev mailen
læst op under kaffepausen
og det var altid spændende
at høre om, hvorledes hans
romance udviklede sig i det
fjerne land.
Den globale landsby

Det er ufatteligt, at der efterhånden er så lidt der skiller
alverdens folkeslag – og alligevel så meget man gør, for
at gøre det så besværligt som
muligt. Det lyder meget let,
når man hører om, hvordan
Erik fandt sin nye hustru på
en dansk dating hjemmeside
og hvordan de i det daglige
via e-mails og Skype eller tilsvarende gratis programmer

Guilin, Guangxi

Området Morten var kom-

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

Anny og Morten		

foto: pd

met til ligger i den sydlige
del af Kina. Byen er på størrelse med København. I forhold til os, er det på højde
med Nordafrika og der er
subtropisk klima. Det kan
blive koldt om vinteren og
dejligt varmt om sommeren. Området er beskrevet
som noget af det smukkeste
i Kina. Enkelte gamle bygninger, byen blev ødelagt
af japanerne under II Verdenskrig, bjerge og bakker
og floden Lijing, der spreder
sig gennem byen, gør den til
en Venedig-lignende by med
mange kanaler og vandløb
mellem husene. Derfor er
byen et af Kinas store turistcentre. Der er mange
hoteller og en industri, der
producerer medicin, dæk,
vin, the og silke, desuden
kunstgødning,
smykker,
kunst o.m.a. Anny er uddannet sygeplejerske og har
arbejdet på et operationsafsnit indtil hun blev 50 år

gammel, så er der pension i
Kina. Dog ikke så man kan
leve af den. Derfor har hun
arbejdet som personalechef
i et vinfirma, der importerede vin fra Europa og US.
Et arbejde hun nu har sagt
op for at følge med Morten
til Danmark. Hendes søn,
som har boet sammen med
hende, er ansat i en ledende
stilling i hotelbranchen.
Hvorfor Danmark?

HP’s udsendte, der nærmer
sig guldbryllupsstadiet, har
ikke helt føling med netdatingtrafikken, men en nærmere undersøgelse viser, at
det åbenbart er både nemt
og fristende at studere det
store udbud, der er. Når
man så sidder overfor den
fysiske udgave af drømmen fra nettet, så må man
prise den teknologi, der har
gjort det muligt. Anny er
en moderne kvinde, der altid har ønsket sig at komme
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til Danmark, siden hun som
8 årig i skolen lærte H.C.
Andersen at kende og med
ham, Danmark. Siden har
hun drømt om Danmark,
en drøm, som fortællingen
om ”Pigen med Svovlstikkerne” repræsenterer, fortæller Anny. På spørgsmålet
om det var af praktiske eller
følelsesmæssige årsager, de
nu er blevet mand og kone,
svarer de klart, at de holder
meget af hinanden. Vielsen
foregik på et kontor, hvor
de blot skulle underskrive
et sæt papirer og så var det
overstået. De har hver især
fået udleveret et paslignende dokument med et billede
af dem begge i, som vielsesattest.
Familie og venner

Anny har fået et 90-dages
visum og indenfor den tid,
skal de se, hvad de kan få
klaret med de danske myndigheder. Pt. er de ikke afklarede med, hvordan de
skal klare fremtiden. Det
kan blive en tid i Kina og en
tid i Danmark. I hvert fald er
der i begge lejre tilfredshed
med tingenes tilstand. Annys søn kalder Morten for
”onkel”. Det er almindeligt
at kalde nære ikke-familiære personer for brødre eller
søstre eller som her kalde
en ”papfar” for ”onkel”. Det
var naturligt for familien i
Kina, at Morten og Anny
giftede sig, hvis de ønskede
at bo sammen og sønnen
glædede sig over, at Morten
ville tage sig godt af hans
mor. Morten nævner, at han

har fået et tilbud om et job i
Kina som engelsklærer, men
alt svæver pt. i det uvisse.

HELNÆSPOSTEN

UDFLUGTTIL
TIL MANØ
UDFLUGT
MANDØ

Fredag
denden
3. 3.
september
2010
Fredag
september

Indtryk af landet

På spørgsmålet om, hvad
der har gjort størst indtryk,
svarer Anny, at hun ikke
ser noget politi på gaderne.
I Kina ser man mange i
uniform, ubevæbnede, men
synlige. Hun synes danskerne er meget venlige og
her er rent med blomster
overalt. Hun undrer sig
også over, at der er så få
folk i butikkerne. Stilheden
på Helnæs er også nyt for
hende og endelig er det ganske usædvanligt, at bilerne
har lys på om dagen. Morten tilføjer, at der i Kina er
mange, der end ikke bruger
lys på bilen om natten og at
man generelt ikke respekterer trafiklysene. Anny er
også tryg ved at være her,
idet hun har en veninde, der
på ganske tilsvarende måde
som hende er blevet gift
med en mand i Give. Morten
og Anny har besøgt dem og
med en daglig telefonsamtale over Skype til familien
i Kina, er det ikke noget
problem for hende. Morten
udtrykker stor glæde over,
at Anny er blevet modtaget
godt på Helnæs og de glæder sig begge over, at hun
gør fremskridt med sproget.
Hun kan nu sige korte fraser til dagligt brug. Vi blev
også forstået, da vi ønskede
hjertelig tillykke med brylluppet og held og lykke med
fremtiden.

Afgang
vedved
den
Afgangfra
frapakerigspladen
parkeringspladen
gl. brugs. kl. 8.00
Helnæs gl. brugs. kl. 8.00
Der samler op rundt i byen
Der
op rundt i byen
Pris 150samles
kr.

Prisinden
150 kr.18. august
Tilmelding
Tilmelding inden
Til 18. august til
Helle Blume Andresen
Blume
Andresen
Tlf. Helle
23 70
27 09
Tlf.
23
70
27 09
Mail: helleblume@mail.dk

Mail:
helleblume@mail.dk
HELNÆS MENIGHEDSRÅD
Helnæs Menighedsråd

DALYPE KULTURS
SOMMERUDSTILLING
JESSIE KLEEMANN
maleri – grafik

DALYPE KULTUR · HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD
STÆVNEVEJ 7 · HELNÆS · 5631 EBBERUP · TLF. +45 2329 7595

Mortens nye familie		

foto: privat
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Sten med kløvningsmærker
fundet i Bobakkerne
Bearbejdede sten, der graves
op af jorden giver spændende
indblik i fortidens arbejdsrutiner i landbrugets markarbejde.

Kulturarv
af Poul Dreisler

En del af rutinen i markarbejdet har for mange landmænd
været at fjerne sten. Ofte var
kløvning nødvendig for at
fjerne stenene. Den berømte
Helnæssten, der nu står på
Nationalmuseet som en af
de mest sjældne runesten, vi
har, blev fundet i 1860 med
friske kløvningsmærker og
den gik i flere dele, da den
blev taget op. Toppen af den,
med runeindskriften, blev da
hensat i et stendige. Resten af
stenen blev kløvet i tre dele
til brug som ledstolper.
Sten i Bobakkerne

I forbindelse med nedlægningen af spildevandsledningen
fra Helnæs Rensningsanlæg
til Aa er man på vej op af Bobakkerne stødt på store sten,
hvoraf den ene bærer tydeli-

Sten med kløvemærker og krudthul				

ge spor af kløvningsmærker.
Sandsynligvis fra samme
periode som kløvningen af
Helnæsstenen. Stenen er ca.
210 cm lang, 90 cm høj og
mere end 100 cm på det bredeste sted. Der er 11 aflange
aftegninger efter mejselslag
og da man ikke kunne komme videre med det, boredes
et hul på en anden side med
henblik på at sprænge stenen i stykker. Det er heller
ikke lykkedes. Det antages
herefter, at stenen er blevet
sænket under pløjedybde,
så den ikke længere har ligget i vejen for markarbejdet.

Denne tolkning er givet af Ib
Ivar Dahl og Jørgen Svenstrup, som tilføjer, at der på
stranden ved Lillebæltsiden,
ud for dette sted, ligger rester
af sten, det sandsynligvis er
lykkedes samme bonde og
hans mandskab at kløve og
befordre væk.
Kulturarvsminde

Spørgsmålet er herefter, om
dette sted blot er et stenfyldt
område eller om stenene har
været del af et fortidsminde,
et gravkammer eller andet
bygningsværk på stedet? Ib
Ivar Dahl har forslået, at det

foto: Dan R-J

kunne være en god idé at
bevare stenene ved at lægge
dem på den anden side af vejen og lade dem indgå i det
projekt, som Skov- og Naturstyrelsen, der ejer dette
areal, skal i gang med senere
i år. HelnæsPosten har været
i kontakt med alle interessenter og efter alle er vendt
tilbage fra ferie vil der blive
taget stilling til om idéen vil
blive realiseret.
Kilder:
Ib Ivar Dahl
Carlo Jacobsen: Korte træk
af Helnæs sogn’s historie

Assens Dyreklinik

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

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

ÅRETS Detailkæde

mad med mere

mesterslagteren
Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

Vinduespolering
til erhverv og private

Vi sætter kvalitet, stabilitet
og loyalitet i højsædet.

'-&..*/(3&/²
7*/%6&410-&3*/(

Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
www.fl-rene.dk
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Af red. Anne Hansen

Motor Cycle Touring Club
Børnetræf 2010

MC Ringridning

I uge 29 2010, var der vældig
liv og aktivitet på Helnæs
Camping. Det var MCTC
børnetræf, der havde valgt
Helnæs til deres stævne.
Hvert år holder MCTC børnetræf en uge, hvor mange familier mødes og afholder mange
spændende arrangementer,
hvor det er børnene, der er i
centrum.
Stævnet foregår et nyt sted
hvert år. Næste år er det på
Sjælland.
Ifølge en af arrangørerne er
det Danmarks største familieklub, der har 36.000 medlemmer på landsplan. Heraf var
450 samlet her på Helnæs fra
den 19. til den 25. juli. Fra flere familier var 3 generationer
mødt op. Indkvartering sørger
man selv for, og så koster det
30 kr. at deltage. På Djursland

Klædt på til ræs

findes en campingplads kun
for motorcykler.
Onsdag var der en forsmag
på motorkræfterne. På 2
ATV-ere (firehjulede motorcykler) fik alle børn med
styrthjelm og handsker chancen til at køre en banerunde
på en græsmark i eget tempo.
De mindste ifølge med en
voksen.
Fredag var den store ringridningsdyst. Deltagerne var
delt op efter alder: Mikro
= 0-5 år. (i sidevogn). Små
= 6-11 år. Store = 12-15 år.
Unge 16-25 år.
Børnene sad selvfølgelig
bag en voksen M/ K på motorcyklen. I første runde var
hullet, der skulle rammes i
ringen ca. 5 cm i diameter.
Alle skulle ha’ en chance.
Derefter blev hullet gradvis
mindre for hver omgang. 7
forskellige ringe i alt. Det
mindste hul var som en lille
ært. For hver runde var der
”missere”, så der til sidst var
en vinder.
For motorcykelinteresserede
var der virkelig flotte køretøjer at se. Deltagerne var
særdeles tilfredse med forholdene på campingpladsen
og nød samværet og det flotte
vejr i fulde drag. Stemningen
var helt i top.

Skov – og Naturstyrelsen
Giv naturen en hånd på Helnæs Made
22. august 2010 fra kl. 10 til ca. 15.
Mødested: P-pladsen på Helnæs Made

Der serveres en let frokost, vand og sodavand.
Tag familien med og lad os få en god dag sammen.
Tilmelding til
naturvejleder Jesper Vagn Christensen på e-mail:
jvc@sns.dk eller
telefon 62 65 17 77
Skov- og Naturstyrelsen, Fyn
Se beskrivelse side 14
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DET SKER I AUGUST 2010

Helnæs Jagtforening afholder flugtskydning
5/8, 12/8, 19/8 og den 26/8
Første gang afholdes flugtskydningen, hos Jørgen
Storm, Vestergård kl. 18.30.
Helnæs Jagtforening.
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.
Fællesspisning
Den 24. september kl. 18 er
der igen fællesspisning i Borgerhuset.
Et hold friske helnæsboere
kreerer et godt måltid mad,
så der er mulighed for at deltage i nogle hyggelige timer.
Tag selv tallerken, bestik og
kop med. For de der har lyst,
er der mulighed for aktiviteter i gymnastiksalen.
Tilmelding til Lajla på
tlf. 64 77 18 70
senest den 17. september.
Aktiviteter i
Helnæs Forsamlingshus
17. september:
Høstfest
30. november:
Generalforsamling

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
Naturplejedag på
Helnæs Made
Gi’ 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.

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

Helnæs Lokalhistoriske
arkiv
Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl. 9.30
til 11.30
Resultater ved
fugleskydningen:
(vinder/ved skud af)
Fuglekonge: Moira/Janus
Hovedet: Bente/Tina
Halen: Jesper/Jesper
Højre Vinge: Lars/Erik
Venstre vinge: Erik/Erik
Riffel åben klasse: Jørgen
Riffel dameklasse: Vivi
Luftbøsse over 12 år: Victor
Luftbøsse under 12 år: Klaus
Arrangørerne beder HP om
at rette en stor tak til alle
sponsorerne til gaver og underhold.
Sommerfest søndag den
22. aug. kl. 10-17
Beboerforeningen inviterer
alle til årets sommerfest på
Sportspladsen på Hegningen.
Aktiviteterne omfatter - udover mulighed for at nyde
Annelises frokostbord - forskellige konkurrencer og
spil for både voksne og børn.
Detaljeret program uddeles
særskilt til alle husstande.
Bestyrelsen

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

w w w. nana agge r . dk

Gudstjenester i
Helnæs Kirke
8. aug. 17.00
15. aug. 9.00 (RG)
22. aug. 9.30 Højmesse
29. aug. 9.30

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

Ved sommerfesten
søndag den 22. aug.
EVENTYRTELTET
I Eventyrteltet sker der
spændende ting:
Dukketeaterkoncert
Pantomimisk/musikalsk
Eventyrfortælling &
Levende musik med:
Musik & Teaterduo
ROSINANTE og de
syngende dukker

ROSINANTE
DET FYNSKE
TEATER & MUSIK GALLERI

Programmet starter
kl. 13.30. Både børn og
voksne er velkomne.

Helnæs Kultur- og
Musikforening

Koncertprogram 2010
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

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
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FORENINGER
Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120
Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2327 6858
Helnæs Forsamlingshus
Fmd. 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
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
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
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
Tip-vogn søges
Mindre tipvogn og harve søges
Henvendelse til
Eigil Kristensen
Tlf. 6477 1339

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:

Ruth Madsen 75 år

Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt,
udlejes. Tlf. 64 77 14 85.
Helnæs Antik.
Ledig boks i frysehuset
Kan overtages.
Henvendelse Anders Lyng
Tlf. 64 77 18 04
Reoler sælges
2 store hvidmalede bogreoler
fra gammel købsmandsforretning sælges.
Henvendelse til Ane Kirstine
på tlf. 4016 2815

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

Helnæs Vandværk
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347 / 2081 0455
Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709

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

v/Jan Lind

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

HELNÆSPOSTEN
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Stort tillykke til en af Helnæs’ seje kvinder. Ruth
Madsen, der blev 75 år d.
11/7. Har boet her siden april
1957. Hun kom hertil med sin
mand Peter, de byggede gård
og slog sig ned. Siden fulgte
de to børn, Finn og Marianne, hvoraf Finn er blevet
her på Helnæs. Ruth og Peter
er kvægfolk, startede med
jerseykøer og har den dag i
dag stor glæde af en flok på
ca. 80 stk. Herefordkvæg. Og
det har vi andre også. Det
er en meget smuk flok, der
græsser på Maen og en fryd
at se, når Peter kalder og de
kommer luntende.
ss

ZONETERAPI
OG MASSAGE
Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11
64 77 16 12

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

15

PERSONLIGE

Jil Indramning

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

HELNÆSPOSTEN

Steen Larsen
Trollesøvej 35 · 5620 Glamsbjerg

Tlf. 6474 2000 · 4015 8818
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HP+

Så fyldte Helnæs Petanqueklub 10 år…

Vi har hørt!!
Buschaufførskift – Godt
for hvad?

Kalles sidste tur i Helnæsbussen
foto: Dan R-J

Den 22. juli blev Kalles
fremtid afklaret. Han skal
efter 1. august køre på rute
470 på deltid (Jordløse)
samt afløse på 5-6 andre
ruter. Lokalruten her på
Helnæs bliver, efter forlydender, bemandet med 5
nye folk, der skal køre på
skift. Indtil videre forbliver
bustiderne uændrede, men
intet er sikkert.

Tænk, som tiden dog flyver.
Man husker tydeligt den
spæde start:
Pigerne
(med
Hanne
Ellebæk som primus motor)
tilrettelagde og arrangerede,
mændene knoklede: Gravede,
lagde murstensbund, kørte
grus på og planerede efter
alle kunstens regler. Jo,
det var – og er – skam en
fin bane med korrekte mål
o.s.v. Gamle Karen Hansen
på 100 år “klippede snor”
med en til dagen forgyldt
køkkensaks og blev udnævnt
til æresmedlem. Pie og
Gerner instruerede os udi
kunsten at kaste med de små
jernkugler, Ib Dahl spillede
violin og en anden gæst
harmonika. Der var presse
på fra Lokalavisen, og det
var bare en super hyggelig og
skæg aften. I alle årene har
klubben haft et fundament på
ca. 30-40 medlemmer – det

Medlemmerne med jubi-huer		

foto: ss

er åbenbart stabilt, selv om
persongalleriet med årene er
ændret. Jubilæet blev fejret
med formand Niels Ellebæks
tale, hvor han bl.a. bragte en
tak til dem, der har “båret”
gennem tiderne: Hanne,
der var den lidt frankofile
idemand. Annie, der har
været en trofast kasserer
gennem alle årene, selv om
hun truer med at gå af, når
hun bliver 90, og til alle os

andre, der har deltaget lidt
med vores tilstedeværelse
gennem årene. Derefter var
uddeling af dagens gave,
en klubkasket til alle og SÅ
blev der spillet. Til sidst blev
der grillet og drukket vin på
klubbens regning.
Alt i alt en god aften, hvor
vejrguderne også var i
jubilæumshumør.
ss
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser
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