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kan betyde bedækning, et 
begreb der oftest forbindes 
med dyr. Reproduktion er et 
mere diskret ord for samme 
aktivitet. Der er mange flere 
betydninger, mangfoldig-
gørelse kunne også bruges 
eller opfostring, endog op-
dragelse eller dannelse. Fe-
stivalen har altså noget at 

gøre med at reproducere og 
føle glæde og tilfredshed 
ved det. Og hvorfor nu det?

Assens affolkes

Alexander Thieme, kal-
det Sasja, har, med nogen 
uro i sindet, bemærket, at 

KulturfestivAl
Af Poul Dreisler  

Trivsel er et godt gammelt 
dansk ord, for hyggeligt, 
rart og tilfreds mæthed med 
det, man holder af. Breeding 
er et engelsk begreb, som er 
noget vanskeligere at finde 
et entydigt dansk ord til. Det 

Kunstneren Alexander thieme 
fra Helnæs er idémanden bag 
en kulturfestival i Assens den 
5. og 6. august. som sædvan-
lig nyskabende med bl.a. en 
harmonika til hver af de første 
50 publikummer. en 4 m høj 
frugtbarhedsgudinde og et 
spektakulært videoshow på 
facaden af det nye rådhus. 

Foto: pd

en kunstner 
spiller op
Breeding/trivsel 
– international Kulturfestival

tlæs mere på side 4
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Kulturfestival side 4 
Breeding / trivsel – international Kulturfestival
Kunstneren Alexander Thieme fra Helnæs er idémanden bag en 
kulturfestival i Assens den 5. og 6. august. 

Livsfortælling side 5
Kan en blind visualisere?
Et interessant foredrag af Søren Høg på Højskolen på Helnæs gjorde et 
stort indtryk. Han er pt. elev der, og er blevet en kendt figur i byen, idet 
han dagligt går tur med sin labrador Gaia. Søren Høg, der er blind, for-
tæller her HP om sit liv og ikke mindst om musikkens betydning for ham. 

velkomstsamtale side 8
et par med mange interesser 
Det er en regnvåd lørdag formiddag, og jeg har en aftale med det 
relativt nytilflyttede par.

Fødselsdagssamtale side 9
indfødt Helnæsboer runder 80 år
Lars Bang er født på Helnæs og har virket her hele sit liv. Han har sat sit 
præg på stedet, har medvirket i alt, hvad der har krævet en lokal indsats. 
Lars har bevaret sit gode humør trods sygdom og utallige operationer.

Sommerkoncert side 10
Kabaret i Præstegården – stor succes
Med et fyldt lokale og ventetid for publikum. 

Fugleskydning side 11
fugleskydning på Helnæs 
En sommerdag dannede rammen om et af årets højdepunkter.

Anmeldelse side 12
frA strANDKANteN - lommefilosofi, økosofi eller kulturøkosofi
Bogen er en opsummering af dele af Ib Ivar Dahls livsforløb med 
refleksioner over det passerede og er en indgang til grundlaget for 
de værdier og holdninger, han har til naturen og alt levende, han 
har været og er i berøring med. 

Redaktionelt
P.gr.a. overvældende meget stof er tema-artikel om Landsbyens 
etablering og udvikling udskudt til næste nr.
Samtalen med TDC om Radiokæden til Snave2 centralen med 
100Mbit signalet fandt sted mandag 2. august, dvs. efter dead-
line, hvilket også indebar redaktionelle ændringer. 

fællesskab og frivillighed
I juli beskæftigede vi os med nærdemokratiets vilkår på 
grundlag af en række undersøgelser, der peger på, at in-
teressen for det kommunale demokrati falder i takt med 
større og større enheder og større afstand mellem den en-
kelte borger og besluttende råd. Overskrifterne taler om at 
”Nærdemokratiet lider i de nye storkommuner, ” at ”Kri-
sen kradser i nærdemokratierne” og om ”Nærdemokratiets 
nedtur”. Det er derfor vanskeligt at forstå, at formanden for 
’Landsbyerne i Danmark’, medlem af regionsrådet, Carsten 
Abild (V), i juni, siger, at ”Nærdemokratiet er tilbage” og 
i juli, at ”Borgerne må arbejde gratis” som tegn på, at bor-
gerne derved markerer, ”at folk ønsker det folkelige fæl-
lesskab og det nære demokrati”. Han tror på, at den ”næ-
ste kommunalreform vil bygge mere på decentralisering 
af opgaver til lokalråd og borgerforeninger”. Føljetonen 
fortsætter i august, idet foreningen nu indkalder forslag til 
årets landsby under overskriften ”Fællesskabets og frivil-
lighedens betydning for et landsbysamfunds overlevelse og 
trivsel”. I oplægget til evt. kandidater til Årets Landsby no-
teres det, at der er stor politisk og folkelig interesse for at 
styrke livet på landet, at der er en stigende lyst til at bosætte 
sig i vore landsbyer og landdistrikter og få en større ”blø-
dere velfærdstilværelse” med dyr og natur o.m.a. glæder. 
Alle disse positive ting viser, ”at der er fremgang og op-
timisme i de landsbysamfund, hvor fællesskabet og frivil-
ligheden udfolder sig.” Og nu ønsker foreningen at udpege 
årets landsby 2011 ved ”at sætte fokus på de bløde værdiers 
betydning for livet på landet”. Når vi tager dette op igen, er 
det fordi foreningen ’Landsbyerne i Danmark’ (en forening 
vi, der bor her, kan glæde os over, idet ca. halvdelen af 
bestyrelsens medlemmer bor i Assens Kommune) skylder 
en forklaring på, hvad den mener, når den taler om nær-
demokrati. Det kan ikke være det samme begreb, vi læser 
om i de undersøgelser, der foreligger. Foreningens forstå-
else bør række længere end til at mene, at f.eks. frivillig 
snekastning, dvs. få landmænds maskinkraft, skulle være 
udtryk for nærdemokratiske tilstandes tilbagevenden. For-
manden, Carsten Abilds, tanker om at en næste kommu-
nalreform skal medføre decentralisering af opgaver går på, 
”at det er vigtigt, at kommunalbestyrelserne bruger demo-
kratisk valgte organer såsom lokalråd, landsbyforeninger 
eller borgerforeninger som aftalepartnere”. Alt dette lyder 
spændende og perspektivrigt, men det stiller nogle ganske 
særlige krav vedrørende ”pligt og ansvar” til en sådan til-
syneladende tilbagevenden til et slags sognestyre, som man 
ikke skal overse. Denne problemstilling kunne også være 
en opgave foreningen tog op. At en borgerforening overta-
ger kommunale, dvs. fællesskabets opgaver, stiller ganske 
bestemte krav, som bør drøftes grundigt, hvis det skal have 
form af et nærdemokrati, som folk vil engagere sig i.
  pd

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

Tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk
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PAstOreNs KluMMe Anders lundbeck rasmussensiDste NYt

en lille mands 
ukristelige 
storhedsvanvid

I den forgangne måned blev 
vi vidne til et uhyggeligt 
terrorangreb i Norge. Med 
bombesprængningen i Oslo 
og det koldblodige masse-
mord på en stor gruppe unge 
mennesker, på den lille nor-
ske ø Utøya, som ifølge den 
norske statsminister Stol-
tenberg forvandlede sig fra 
paradis til helvede. Det er 
store ord. Men det er også 
kun store ord, som dem vi ta-
ler i kirken, der kan rumme 
en så ufattelig ondskab, som 
der er tale om her. Dybest set 
kan vi ikke forstå, hvordan et 
menneske kan begå sådan en 
forbrydelse. Heldigvis, havde 
jeg nær sagt. Vi kan kun sige, 
at det er helt forfærdeligt og 
meningsløst, og bede for de 
mennesker som har mistet en 
af deres nærmeste.
Terrorhandlingerne er begået 
af en højre-ekstremistisk 
mand, Anders Breivik, som 
havde planlagt attentatet i 
årevis og som seks dage før 
angrebet lagde en melding 
ud på internettet mediet, 
”Twitter.” Det var et citat af 
den britiske filosof John Stu-
art Mill, som lød:” Én person 
med overbevisning har sam-
me styrke som 100.000 der 
kun har interesser”. Sikke en 
overvurdering af sin egen be-
tydning. En lille mands stor-
hedsvanvid. Bombningen i 
Oslo og skyderiet på Utøya 
er blevet kaldt for kristen 
fundamentalistisk terror. Det 
har jeg svært ved at forstå. 
Jeg har mødt mange kristne 
– også fundamentalister. 
Men jeg har aldrig mødt no-

gen, som ville drømme om at 
forsvare en sådan ugerning. 
Og terroren var rettet imod 
mennesker, som må formo-
des at være kristne, langt de 
fleste af dem.
Selvfølgelig er mennesker 
med kristen baggrund hver-
ken værre eller bedre end 
andre mennesker. Kristne er 
fuldt ud i stand til at begå de 
samme ugerninger som alle 
andre. Men det kan simpelt-
hen ikke lade sig gøre at be-
grunde den slags ugerninger 
med kristendommen. Selv 
et barn ved, at Jesus sagde, 
at hvis nogen slår dig på den 
ene kind, skal du vende den 
anden kind til. Og han til-
føjede: ”Elsk jeres fjender 
og bed for dem, der forføl-
ger jer, for at I må være je-
res himmelske faders børn.” 
Kristendommens hovedper-
son brugte heller aldrig selv 
vold. Han forsvarede ikke 
engang sig selv, da han selv 
blev offer for et religiøst be-
grundet mord og korsfæstet 
for gudsbespottelse. Kri-
stendommens vigtigste tegn 
korsets tegn, der betyder 
forsoning mellem Gud og 
mennesker - barmhjertighed 
og ikke gengældelse. Derfor 
kan kristendommen aldrig 
bruges som begrundelse for 
vold eller terror.

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

PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

heste, marsvin 

og kaniner

Musik i Pagoden  foto: Tina Valbjørn

100 Mb til Helnæs
Der vil inden udgangen af 
2011 være adgang til ca. 100 
Mbit hastighed på nettet på 
Helnæs, oplyser presserådgi-
ver Rasmus Avnskov, TDC, 
til HP. Det vil svinge lidt 
i forhold til, hvor man bor 
på Helnæs. Jo længere væk, 
jo mindre kraft på signalet, 
men med Helnæs’ størrelse, 
skulle det ikke betyde noget. 
Og 100 Mbit vil heller ikke 
være den styrke den enkelte 
vil komme i nærheden af, idet 
betydeligt mindre vil kunne 
gøre det. Der udbydes højst 
40 Mbit til private i Danmark 
i dag. Siden nytår har TDC 
været i gang med at installere 
en radiokæde fra øst til vest, 
således at et signal, der sidst 
kommer via Håstrup skal 
ramme Helnæs og der skal 
være åbent land og vand for 
at det kan lade sig gøre. Vores 
lokale centralbestyrer, Arne 

Dahl Rasmussen, Østergård, 
der har teknikkabinen Snave2 
stående i skellet til haven, vil 
få dette teknologiske frem-
skridt helt ind på matriklen, 
idet han har indgået en kon-
trakt med TDC om, at der 
opsættes en parabol på gav-
len af hans lade, som led i 
nævnte radiokæde. Parabolen 
modtager det kraftige signal, 
der derefter ledningsføres til 
teknikkabinen Snave2. Og 
derfra ud i nettet på Helnæs 
til den enkelte forbruger, Ras-
mus Avnskov, TDC kan ikke 
sige mere om dette nu, men 
vil holde HP og dermed Hel-
næs orienteret, når man nær-
mer sig færdiggørelsen af an-
lægget. Det trækker længere 
ud end forventet, idet TDC pt. 
koncentrerer sine kræfter om 
at reparere efter vandskader 
i København, slutter Rasmus 
Avnskov.

01.08. 2011 pd

traditionel Jazz  
– Helnæs i sommernatten

I det smukkeste vejr man 
kunne ønske sig, indtog Doc 
Houlind New Orleans All 
Stars lørdag aften scenen i 
gårdhaven i den Gl. Præste-
gård. Gæsterne fik fra start 
herlig jazz, og orkestret delte 
ud af spilleglæde og overskud. 
Det er svært og uretfærdigt at 
fremhæve enkelte musikere 
men nævnes skal dog Jesper 
Larsen - klarinet. Han fik vist, 

hvordan det instrument skal 
håndteres. Folk var mødt så 
talrigt op, at ekstra stole måtte 
bringes ind udefra. Et sådant 
ekstraarbejde holder Helnæs 
Kultur og Musikforening me-
get af. Dansen gik i sommer-
natten, så alle “småskavanker-
ne” blev glemt, oven i købet i 
et let strejf af nordlys, inden 
det var tid til at køre hjem. 
Endnu et arrangement Helnæs 
Kultur og Musikforening kan 
være glad for og stolt af.

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

              Kampagnepris 17.995,-

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

           Kampagnepris 19.995,-

Husqvarna har løsningen 
til din græsplæne

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

                                Kr. 14.995,-

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

www.husqvarna.dk

folketallet i Assens Kom-
mune falder. Integrationen 
af fremmede har også slået 
fejl, mener han. En løsning 
for at ændre på det er, iflg. 
ham, at man må gøre noget 
ved det selv. Reproducér 
jer, siger han. Asseneserne 
må lave nogle flere børn. 
Hans hovedmålsætning for 
kulturfestivalen, er at gøre 
opmærksom på denne mu-
lighed og han skaber derfor 
en munter og festlig ramme 
omkring de aktiviteter, han 
anbefaler som løsning på 
problemet. 

Assens ukendt ude i verden

Med festivalen ønsker han 
også, at der bliver kastet lys 
på Assens. Ofte, når han 
bliver spurgt, hvor han kom-
mer fra, så svarer han: ”As-
sens”, idet han regner med, 
at fremmede udenfor øen 
bedst kender den lokalitet, 
”Men”, siger han: ”Der bli-
ver ofte tavshed og spurgt…

sagde du Assens? Hvor er 
det lige, det er?”. ”Jamen, 
jeg kan også godt sige, jeg er 
fra Helnæs”, ”Nåh, Helnæs, 
det skulle du bare have sagt 
med det samme, jamen så er 
jeg med”. Det er den anden 
målsætning med festivalen: 
At få Assens på landkortet 
via kunsten.

Harmonika march

Fredag den 5. august kl. 

16.00 eller helst lidt før be-
gynder det hele ved Wille-
moesstatuen på havnemo-
len. Her har Sasja bragt 50 
brugbare harmonikaer ud, 
som uddeles til publikum 
efter først til mølle princip-
pet.  Med Dannebrog i spid-
sen afgår man fra ”det gamle 
rådhus” og skal ramme det 
nye inden kl. 18.00. Ruten 
er endnu ikke lagt helt fast, 
men meningen er, at så man-
ge som muligt skal deltage i 
marchen, hvorfor de 50 har-
monikabærere, skal spille 
eller i det mindste frembrin-
ge  lyd fra harmonikaen, så 
det kan høres. Forretninger, 
kontorer, hjem og institutio-
ner affolkes og folket drager 
med til ”det nye rådhus”. 

festivalåbning, afsløring og 
kanonsalut

Kl. 18.00 åbner borgmeste-
ren for løjerne ved det nye 
rådhus. Fulton-chefen af-
fyrer salutkanonen og en 4 
m høj frugtbarhedsgudinde 
på tre ben med 6 bryster, 
kreeret af Sasja, afsløres. 
Det bliver en klæbrig dame 
at komme i kontakt med, 
idet hun er dyppet i honning 
og overdrysset med sukker. 
Figuren kalder Sasja ”Zuck-
erbaba”. Tegnet på frugtbar-
hed, en nordisk Frejafigur. 
Senere på aftenen ved sol-
nedgang kl. 21.16 tændes et 
lysshow, en videoanimation 
på det nye rådhus’ gavl. Det 
varer til ca. kl. 23. Et meget 
spektakulært værk vil blive 

opstillet i tidsrummet kl. 18 
– 22 ved krydset Østergade 
/ Korsgade. Et eksempel på 
Breeding – ikke fra dyre-
verdenen, men fra autobran-
chen, idet en Opel Corsa fra 
Ebberup Auto befrugter en 
Trabant fra Strøjers bilsam-
ling.  Det kan der givetvis 
filosoferes en del over. 

lørdag – street art

Løjerne fortsætter lørdag. 
De 6 hjælpere, alle elever af 
Sasja, fra Litauen, Ungarn 
og Rusland, har bl.a. malet 
portrætter af ca. 30 butiks-
indehavere langs Østergade. 
De 30 butikker medvirker 
på forskellig vis i festlighe-
derne. Portrætterne hænger 
i vinduerne og varer hæn-
ges ud på træerne.  Der bli-
ver mulighed for publikum 
at bidrage med eget talent 
f.eks. at male på plader som 
Sasja har malet ’Breeding’ 
og ’Trivsel’ på, så er det op 
til publikum, at fylde pladen 
ud med egne påfund.  
Street art (gadekunst) er 
kendetegnet ved at folk gør 
noget ulovligt, det gør det 
lidt uforudsigeligt. Det hele 
slutter, når folk er blevet 
trætte.

Hvad får du selv ud af det?

Dette enkle spørgsmål affø-
der et længere svar. ”Følel-
sen af, at jeg ikke lever for-
gæves. Jeg får ingen penge, 

fortsat fra forsiden

Harmonikalageret som skal i brug ved festivalen foto: pd

Hägström med fuldt udtræk  
foto: pd



AUGUST 2011  HELNÆSPOSTEN 5 

et interessant foredrag af søren 
Høg på Højskolen på Helnæs 
gjorde et stort indtryk. Han er pt. 
elev der, og er blevet en kendt 
figur i byen, idet han dagligt går 
tur med sin labrador Gaia. Han 
siger om sig selv: ”søren er en 
mand, der ikke kan se, og ikke 
en blind mand, der hedder sø-
ren.” søren Høg fortæller her HP 
om sin baggrund, opvækst og liv 
og ikke mindst om musikkens 
betydning for ham. 

livsfOrtÆlliNG
Red. af Anne Hansen 

Som yngre, da jeg havde en 
del syn i behold, stod jeg fuld 
af forundring, når jeg så en 
blind med solbriller og stok i 
gadebilledet. Jeg tænkte, at det 
måtte være en svær og lukket 
situation at stå og gå i, når ikke 
man kunne se alt det smukke 
omkring én. Det måtte føles, 
som om man gik i en osteklok-
ke, når man på den måde var 
nødsaget til at fedte rundt med 
stok og ørene langt fremme…
Det viste sig, at jeg senere skul-
le få min egen og helt anderle-
des oplevelse af den sag. 

synshistorien

Min synshistorie er den, at jeg 

blev født med en del forskel-
lige sygdomme i øjnene, som 
dog kunne opereres forholds-
vis uproblematisk, hvilket 
gjorde, at jeg efter indgreb, 
som hhv. 3 og 9 måneder gam-
mel, kunne se en hel del, sene-
re dog kun med brug af stærke 
briller. Dette syn har jeg været 
glad for at have bevaret igen-
nem min barndom og tidlige 
ungdom. Desværre fik jeg 
senere i livet nogle alvorlige 
følgesygdomme af disse barn-
doms operationer, som angreb 
mine synsnerver, der nu er så 
godt som slidt op, og derfor 
ikke kan opereres mere.
Dette gør, at jeg i dag er helt 
uden syn, men med en mini-
mal fornemmelse for lys. En 
situation, der har fået mig til 
at ”se” tilværelsen fra en helt 
anden vinkel og absolut ikke 
fra den osteklokke, jeg før 
troede, skulle være mit ud-
gangspunkt.

sanser

Jeg besluttede mig for, da jeg 
forstod, hvad vej det ville gå, 
at jeg ville fokusere på min 
indre visuelle hukommelse, 
og træne den til at arbejde 
med at huske konturer, farver 
og former, ansigtsudtryk og 

alt det, der hører til i den vi-
suelle side.
Den beslutning har givet mig 
en rig og sanselig måde at 
opleve på, som jeg ikke ville 
være foruden. Jeg er opdraget 
til at kunne tage livet, som det 
kommer, og altid at betragte 
mennesker og oplevelser fra 
et andet og dybere udgangs-
punkt. Denne livsbetragtning 
har ført mig nysgerrig og 
oplevelsessulten ud i et begi-
venhedsfuldt og spændende 
liv, som primært går ud på at 
rejse i såvel fysisk som i den 
indre form.

Søren skriver på sin hjemme-
side:
Det vil være usandt at påstå, 
at det er en gave at være blind. 
Det er imidlertid den ingredi-
ens, der krydrer min livsfest, 
da jeg ser med hjertet – en 
sårbar position. Til gengæld 
er jeg herlig fri for at blive 
distraheret af for meget fake 
(falskhed), spil og overflade.  
Han tilføjer: At miste synet, 
er at miste en meget vigtig 
sans, og min vej til den nu-
værende forståelse, har været 
fuld af smerte.

ELARBEJDE MED GARANTI

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

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

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

Kan en blind visualisere?

tlæs mere på side 6

Søren Høg 
foto: privat

ingen reklame, men jeg mø-
der mange mennesker og ta-
ler med dem, jeg møder. Det 
endelig mål er ingen mate-
rielle ting, men muligheden 
for immaterielle, åndelige, 
resultater. Hvis det lykkes, 
skaber det tilfredshed, hvis 
det ikke lykkes, får jeg er-
faring. Hvad kan man for-
vente? Ved ens fødsel er der 
ikke beskrevet et kalkuleret 
formål. Jeg har det godt, når 
ting sker, ved at jeg skubber 
på. Man misforstår kunstne-
re i dag. De provokerer ikke 
for provokationens skyld, 
men de giver samfundet 
vitaminer. De er som gær i 
samfundslivet.”

Gensyn med en Hagström

Ved samtalens afslutning 
vises harmonikaerne frem. 
Der er ca. 100 på lageret. 
Alle fra et nedlagt jysk 
museum for harmonikaer.  
Sasja fik dem tilbudt og han 
sagde ja tak. Der er en del, 
som ikke duer, men mange, 
der er ok. De ligger i en 
stor bunke, forsøgt stablet, 
men det er svært. Sasja hi-
ver en frem, som viser sig 
at være en svensk Hagström. 
Og straks mindes han den 
Hagström el- basguitar, han 
havde hjemme i sine unge 
dage i Sct. Petersborg. Sasja 
har taget sin sombrero fra 
det seneste besøg i Mexico 
på og hiver tonerne ud af 
apparatet. Ganske som han 
forventer 50 publikummer 
vil gøre fredag den 5. august 
på havnen, ved Willemoes 
statuen, inden de med ham 
selv i spidsen som flagbærer, 
vandrer byen rundt for at 
kalde sammen til kulturfe-
stival Breeding / Trivsel. 
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Min musik

Siden jeg var helt lille har mu-
sikken været en vigtig fylde i 
min rejse, og har bragt mig 
direkte ind i såvel løvens hule 
som ud blandt mange forskel-
lige lag af dette pragtfulde 
liv. Jeg hører til dem, der kun 
opfatter to forskellige slags 
musik - nemlig god og dårlig. 
Jeg kan derfor med langt de 
fleste genrer. Dog har jeg 
mest beskæftiget mig med 
den amerikanske soul og 
jazz, men er her på Helnæs 
i fuld gang med at kompo-
nere et album udelukkende 
på dansk.
Som 18 årig begyndte jeg 
organistuddannelsen, men 
jeg kunne ikke sidde stille 
og sprang fra, hvilket jeg 
fortryder i dag. Derefter rej-
ste jeg med guitaren i 15 år, 
dumpede ind forskellige ste-
der, spillede og sang og fik 
kost og ophold. Jeg holder 
meget af sange med indhold, 
og jeg skriver selv sange, 

der har en historie. Man kan 
læse om mit arbejde med de 
3 CD-er, jeg har skabt, på: 
www.brighthawk.dk.  En pe-
riode på 10 år, der har givet 
mig mulighed for at turnere 
i Sydeuropa og U.S.A. Et 
fantastisk afsnit af livet, der 
har betydet samarbejde med 
kunstnere som: Daimi, Poul 
Dissing, Rock Nalle, Mo-
nique og mange andre. Der 
ud over har jeg været heldig 
at møde min store helt: Ste-
vie Wonder i 2008.

idolet

Jeg var til hans koncert i Ål-
borg. Efter den 2 timer lange 
og fantastiske aften, blev 
jeg prikket på skulderen og 
spurgt, om jeg kunne tænke 
mig at møde Stevie. Jeg tal-
te med ham i ca. 20 min, et 
øjeblik der er uudsletteligt i 
mit sind. Da jeg for længe si-
den besluttede mig for, i mit 
stille sind, at ville møde me-
steren, og så den dag i 2008 
lige pludselig stod med ham 
i hånden, blev jeg overbe-

vist om, at det er muligt at 
visualisere en drøm, og at 
den af den vej kan blive vir-
kelig. Mange tror, at en blind 
hører bedre og fornemmer 
mere end så mange andre. 
Det er ikke helt sandt, da vi 
jo er indrettet med stort set 
lige mange sanser, men jeg 
er nok tvunget til at opdage, 
hvor gode de andre sanser er.

At møde mennesker

Man kan fornemme et med-
menneske i samtale og dia-

log på mange flere måder 
end blot at se vedkommende, 
og her har jeg så en mulighed 
for at lytte, og observere fra 
en anden vinkel.
Det er tit blevet antydet i 
mine mange bekendtskaber, 
at man føler sig ”set” af mig 
på en mere farverig måde, da 
jeg ikke sorterer et menneske 
fra ved første ”øjekast”, men 
må lytte og fornemme mig 
ind ad andre veje. Dette har 
givet mig mange spændende 
relationer til mennesker, som 

fortsat fra side 5

Søren ved Lillestranden   foto: privat



AUGUST 2011  HELNÆSPOSTEN 7 

jeg måske havde sorteret fra, 
hvis jeg havde haft synet til 
at bedømme vedkommende. 
Der er mange forskellige 
måder, at møde mennesker 
på. F.eks. har jeg oplevet, at 
en samtale med et nyt men-
neske i USA ofte starter 
med at koncentrere sig om, 
hvad et menneske kan, og 
ikke hvad der er af begræns-
ninger, noget vi skandina-
ver godt kunne lære af. Det 
åbner straks for en positiv 
samtale. Modsat har jeg ofte 
været mødt med et indgangs-
spørgsmål: ’Hvordan er det 
at være blind?’ eller ’Hvem 
gi ŕ dig tøj på?’  Den slags 
har virkelig svært ved at få 
en god samtale i gang. Det er 
for mig pragtfuldt, at mødes 
med et nyt menneske, når 
man egentlig glemmer, at jeg 
ikke kan se, men mere beto-
ner en interesse for, hvem jeg 
er. Forstået på den måde, at 
jeg bliver set som Søren, der 
ikke kan se, og ikke en blind 
mand, der hedder Søren.

Aktiviteter

Jeg holder en pause med 
at tage ud at spille i bands, 
men jeg tager gerne ud på 
arbejdspladser med guitar – 
spiller, synger og fortæller 
røverhistorier. Et emne, jeg 
gerne taler om, når jeg er i 
foreninger og kirker og holde 
foredrag, er: ”Hjertets øjne”. 
Forskellige aktiviteter fører 
mig langt omkring. Her i 
foråret har jeg været i Norge 
og stået på ski - 20 km lang-
rend. En ergo - eller fysiote-
rapeutstuderende følger med 
ved siden af og fortæller, når 
sporene ændrer sig. Også 
skiskydning deltager jeg i. 
Inden afrejsen ringer jeg til 
DSB Handicapservice, så 
bliver jeg hentet i lufthav-
nen og fulgt til fly eller bil. 
Også på havet klarer jeg mig. 
Dansk Blindesamfund har en 
sejlskibsklub, der fylder 100 
i år. Den sejler hvert år Dan-
mark rundt. Skibet har base 
i Svendborg. På havet nyder 
jeg at bruge mine kræfter, 
f. eks. når der sættes sejl. 
Om bord er også en seende 

skipper og en svagtseende 
formand. Der kommer også 
gæster, som sejler med noget 
af turen. I år skal Troels Klø-
vedal med nogle dage. 

Gaia

En dejlig lys labrador med 
navnet GAIA på 2½ år er min 
trofaste følgesvend. Gaias 
kost er bl.a. laks hver dag, det 
giver en fin pels. Når den er 
i seletøj, er den på arbejde og 
ellers har den en klokke på 
halsen, der afslører, hvor den 
er. Da både hunden og jeg 
skal ha´ motion, går vi en tur 
hver dag enten til Dæmnin-
gen eller ud på Maden. Når vi 
snyder, bliver det kun til Lil-
lestranden. I maj måned var 
vi på førerhundekursus i Fre-
dericia. Gaia skal bl.a. lære at 
færdes på perroner. Den skal 
trænes daglig for at holde sig 
i form.  
Jeg holder meget af at lave 
mad. Der er udviklet gode 
hjælpemidler, f. eks. køkken-
maskiner, der kan tale. Når 
jeg skal vælge påklædning, 
har jeg en colortester, der ved 
berøring på tøjet kan fortælle 
farven. 
Selvom jeg er Københavner 
med ”K”, så er min store 
drøm at finde et mindre hus 
på landet i nærheden af et 
slot. Jeg tænker visuelt og vil 
gerne se min barndoms ”Jæ-
gerspris” for mit indre øje. 
Det er nemmere at leve og 
færdes på landet end i byen. 
HP ønsker held og lykke med 
at få drømmen opfyldt.

KOrt NYt

torsdagsklubben
Trods silende regn var vi 20 
helnæsboere, der deltog i en 
vellykket udflugt til Assens 
den 13. juli.
Vi besøgte Willemoesmu-
seet, hvor museumsinspektør 
Sven Rask gav os en grundig 
gennemgang af selve mu-
seet (huset og kælderen) og 
fortalte levende om bysbarn 
og søhelt Peter Willemoes. 
Den fine samling malerier 
af afdøde lokale kunstnere 
blev der også tid til at høre 
om. Efter en kaffepause 
på Café Cupcake kørte vi 
ad omveje (nedgravning af 
fjernvarmerør) til Sønderby 
Bjerge og besøgte Laura 
Hviid, der gæstfrit viste os 
sit flotte hjem og bød på læk-
kerier ad libitum.
Nok en god afslutning på 
vinterens aktiviteter

ah

landsbyvandring på 
Helnæs

Søndag den 28. august arran-
gerer Lokalhistorisk Arkiv 
en tur på Helnæs.
Arrangementet er blevet til 
i forbindelse med at Helnæs 
er udpeget som et af 33 beva-
ringsværdige kulturmiljøer 
i Assens kommune. Turen 

starter ved Borgerhuset kl. 
13.30. Der er udvalgt 3 loka-
liteter som udgangspunkter. 
Man kan cykle eller køre 
mellem stederne. Arkitekt 
Steen Kjær fra Skydebjerg, 
der har deltaget i udarbejdel-
sen af rapporten, vil under-
vejs fortælle om de forskel-
lige bygninger. Helnæsboere 
vil supplere med historie om 
husene. Der holdes en pause, 
hvor man kan købe kaffe og 
kringle for 30 kr. i Borgerhu-
set.
Vi har fået tilladelse til at gå 
ind på et par gårdspladser og 
i et par haver. Steen Kjær in-
teresserer sig også for fugle, 
planter og træer, så måske 
øser han ud af sin viden om 
disse emner, hvis vi passerer 
noget spændende undervejs. 
Vi håber på god tilslutning.

På arkivets vegne
Anne Hansen

Søren og Gaia foto: privat

Torsdagsklubbens udflugt
foto: hba

Stævnevej med bil 1940  foto: privat
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H E L N Æ S H U S 
Grafisk

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

 www.helnaeshus.dk

Det er en regnvåd lørdag 
formiddag, og jeg har en 
aftale med det relativt nytil-
flyttede par, Bent Jørgensen 
og else Marie Jespersen, 
der bor i den gamle smedje, 
stævnevej nr. 3

velKOMstsAMtAle
af Susanne Bach Sørensen 

I køkkenet dufter der af 
nylavet kaffe, og der er – 
sunde – hjemmegjorte bol-
ler på bordet, der er dækket 
hyggeligt op. Jeg spørger 
pænt, hvor jeg må sidde. 
”Der er frit valg, bare ikke 
på dén stol, det er kattens.” 
Ok, jeg har det fint med 
katte, og slår mig ned på 
nabostolen. 

Hvem er de?

Bent og Else Marie traf 
hinanden i 2003, købte hu-
set sammen tilbage i 2004, 
men flyttede først ind i 
november 2010. Den mel-
lemliggende tid er så brugt 
på et renoveringsprojekt, 
som stadig er i gang. Lige 
nu arbejdes der på et hyg-
geligt lille udeareal omme 
bagved, som skal blive til 
en ugenert solgård - og 
jo - det tegner rigtig godt. 
Huset er stort, og der er 
mange ønsker, bl.a. også et 
nyt badeværelse. Af sam-
me grund drømmer Bent 

om at holde med at arbej-
de – gå på efterløn - når 
han til efteråret bliver 60 
år. Han er i sit nuværende 
job, som rejsemontør med 
elinstallationer i nybyg-
geri som speciale, blevet 
ældste mand i sjakket, og 
det er ikke altid lige mor-
somt. Oprindelig arbejdede 
Bent på sukkerfabrikken i 
Assens, og han boede på 
”Tyllegården”, en gammel 
bindingsværksgård, lige 
overfor Tylle Kro. Han var 
på fabrikken i mange år, 
men måtte så finde noget 
andet, da fabrikken lukke-
de i 2006. Else Marie er fra 
Hårby, er korrespondent, 
og har stadig sit arbejde 
hos Cabinplant i Hårby, 
hvor hun har været i 25 
år. Hvis vejret ellers er til 
det, nyder hun at cykle på 
arbejde to gange om ugen, 
for at få motion. 

Mange fritidsinteresser

Ved siden af det, er der 
også tid til musikunder-
visning én gang ugentligt, 
samt yoga én gang om 
ugen. I fritiden bliver der 
også bagt – sundt, under-
streges det – og strikket en 
hel masse. Jo, der er gang 
i damen. Det med interes-
sen for musik, er i øvrigt 
fælles. De spiller begge to 
harmonika, og drager hvert 

år til harmonikatræf et el-
ler andet sted i Danmark. 
Andre fællesprojekter er 
en tur i campingvognen, 
gerne til Sverige, hvor Else 
Marie har nogle slægtnin-
ge. En travetur rundt på 
Helnæs, ligger også højt 
på prioriteringslisten. Så 
hvis man observerer et par 
kedeldragtklædte ”pingvi-
ner” der vandrer rundt på 
Maden i bidende kulde, 
så kunne det sagtens være 
Bent og Else Marie. Bent 
er for øvrigt model-jernba-
ne-freak, men grejet er lige 
p.t. pakket ned, da der er 
nok af andre opgaver, der 
kalder. Men engang, når 
tiden bliver til det, ønsker 
han sig måske en ”lege-
kammerat”. Er der ikke an-
dre her på Helnæs, der har 
samme passion? Lidt kort-
spil skal der også være tid 
til, men det er nu kun Bent. 
Else Marie er udnævnt til 

at være kaffebrygger i den 
situation.

Hygger sig på Helnæs

 Fra begges fortid er der nu 
voksne børn, henholdsvis 
tre døtre, nu med børne-
børn, og fra Bents side en 
voksen søn og en datter. 
Ingen børnebørn der, men 
han ”låner” Else Maries, 
og alle hygger sig, når der 
er børnebesøg – måske lige 
på nær katten, der er en æl-
dre dame på 13 år, men så 
kan man da altid gå sig en 
tur. Det virker absolut, som 
om parret befinder sig godt 
her på Helnæs, som oprin-
delig blev introduceret via 
et ophold på Helnæs Cam-
ping, hvor ”øen” blev gået 
tynd.
Rigtig hjertelig velkom-
men til Helnæs.

et par med mange 
interesser

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

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

Else Marie, Bent og katten   foto: sbs
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lars Bang er født på Helnæs og 
har virket her hele sit liv. Han 
har sat sit præg på stedet, har 
medvirket i alt, hvad der har 
krævet en lokal indsats. lars 
har bevaret sit gode humør 
trods sygdom og utallige 
operationer.

fØDselsDAGssAMtAle
af Susanne Bach Sørensen 

Månedens fødselar så lyset 
første gang den 9. august 1931. 
Han fik navnet Lars Bang efter 
sin bedstefar, og var den yng-
ste af tre søskende, de to andre 
var pigerne Grethe og Kirsten. 
Som lillebror blev han tilgode-
set lidt vel rigeligt, og han var i 
kraft af sit køn udset til at være 
arving af familiens landbrug, 
slægtsgården ”Mosegård”.

Barndommen

Lars fortæller om en situation, 
hvor hans mor havde bedt ham 
om at gøre noget, han ikke 
ville, og derfor fik han en røf-
fel af moderen. Larś  bedstefar 
kom til, overhørte episoden, 
gik fluks ind og forsvarede 
barnet, med et ”hvorfor skulle 
han da også gøre det”?  Og 
først bagefter spurgte han: 
”Hvad var det lige han skulle 
have gjort”? 

skolegangen

I den lokale skole var Lars lidt 
af et dydsmønster – sådan da. 
Sidekammeraten Egon måtte 
nogle gange stå skoleret pga. 
nogle unoder, som Lars hav-
de udtænkt, men som Egon 
udførte. Lærer Hansen var 
streng, men retfærdig, og en 
lærer ser jo ikke alt… hm... 

det endte dog med, at drenge-
ne blev placeret i hver sin ende 
af lokalet. Den gang gik man 
kun i skole hver anden dag, 
de store en dag, de små den 
næste. Lars blev sendt tidligt i 
skole, hvilket resulterede i, at 
han måtte gå et år ekstra i sid-
ste ende, for at være gammel 
nok til at blive konfirmeret og 
komme videre i tilværelsen.
Lars’ far synes, at sønnen 
skulle være dyrlæge – han 
havde evnerne – men ikke ly-
sten, - så Lars valgte at blive i 
landbruget.

sognefogeden 

Larś  far var sognefoged her 
på øen, og også dette job ”ar-
vede” han, udpeget af amt-
manden. Han blev således som 
31-årig landets yngste sogne-
foged. En sognefogeds job var 
yderst afvekslende. Han var 
den lokale politimyndighed 
på Helnæs, skulle være synlig 
ved forsamlingshusfester, fun-
gere som giftefoged, og var i 
det hele taget politimesteren i 
Assenś  forlængede arm her 
på stedet. Sognefogeden skul-
le således også deltage i den 
årlige session, når de lokale 
unge mænd skulle springe sol-
dat. Det var jo ham, der havde 
et førstehåndskendskab til de 
unge. Her stillede fogederne 
op i én gruppe, der gik til den 

ene side, mens de vordende 
soldater stillede op i en anden. 
Lars gik selvfølgelig over i 
førstnævnte gruppe, men blev 
kostet over til de unge mænds 
gruppe, fordi han var så ung. 
Fejltagelsen blev dog hurtigt 
rettet. Jobbet som sognefoged 
blev afskaffet sammen med 
den store kommunalreform 
i 1970, hvor også sognerådet 
blev nedlagt og Helnæs blev 
en del af Assens kommune.

familiefaderen 

I 1957 solgte Lars’ far ”Mo-
segård”, som derefter blev ud-
stykket, og han købte samme 
år ”Helnæsgård”. Et par år ef-
ter overtog Lars gården. I 1963 
giftede Lars sig med Else, ”der 
godt nok var københavner”, 
men hvis slægt havde rødder 

herude, hvorfor hun havde væ-
ret feriebarn på Helnæs mange 
gange. Lars skrev sine egne 
lysningspapirer inden vielsen, 
hvilket dog ikke var helt efter 
bogen. Men gift blev de, og 
der kom i ægteskabet tre børn, 
Anders, Hanne og Henrik.

Helbredet

Larś  tilværelse har ikke altid 
været en dans på roser. Hele 
elleve gange er han blevet ope-
reret bl.a. i forbindelse med 
sine hofter, som har voldt ham 
megen smerte – og teoretisk 
burde Lars slet ikke kunne 
gå, men en enorm stædighed 
og en lige så vedholdende hu-
stru har gjort, at tilværelsen 
i dag stadig fungerer fint for 
ham. Han elsker sin have og 
passer den eksemplarisk. Ind 
imellem, hvis noget er lidt for 
problematisk, tá r Lars en tur 
til kirkegården, hvor han går 
op og tager en alvorlig samtale 
med sin far, der ligger begra-
vet ved det østlige hjørne af 
Helnæs kirke. Det er godt.
Sådan kan vi mennesker takle 
tilværelsen så forskelligt. Et 
stort tillykke til Lars Bang.

Noter:
a. En lysning var en meddelel-
se om indgåelse af ægteskab, 
som blev givet af præsten fra 
prædikestolen tre søndage i 
træk for at sikre, at der ingen 
protester var, før den endelige 
vielse.
Obligatorisk lysning blev af-
skaffet i 1969. 
b. Kommunalreformen trådte 
allerede i kraft for Helnæs / 
Assens i 1966.

indfødt Helnæsboer runder 80 år

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINgEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

Fødselaren Lars Bang  foto: sbs

Sognefogedemblem
foto: sbs
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mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

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

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

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

Se vejledninger og pletguide på www.maxi3.dk
www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

Kunsten at 
Klippe græs

JOnsereD lt 2213
Kompakt og behagelig havetraktor,

der er let at manøvrere,
selv under trange forhold.

Klippebredde 77 cm

10.995,-
Fås mod merpris med trinløs

automatisk transmission

JOnsereD lM 2147 CMDae
Robust plæneklipper med elstart, autowalk, 

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

og bagudkast. Klippebredde 46 cm

4.195,-
Mulighed for finansiering via

Jonseredkortet – hør mere hos din 
lokale Jonsered-forhandler

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

Med et fyldt lokale og ventetid 
for publikum uden forudbestilt 
plads, blev aftenens koncert 
den 16. juli, en stor succes. 
Koncerten blev en festlig aften 
for et publikum, der fik et par 
timers mulighed for at lytte, 
nynne og synge med på kendte 
sange og viser. 

sOMMerKONCert
Af Poul Dreisler 

Rygtet havde bredt sig. Det er 
vist klogt at reservere plads 
til koncerten. Dagen hvor so-
len havde skinnet over fugle-
skydningen, som sluttede så 
betids, at der netop blev et par 
afslappende timer, inden man 
atter skulle på benene for at 
komme til koncert i Præste-
gården. Helnæs Kultur- og 
Musikforening havde allerede 

gennemført fire arrangemen-
ter med vekslende tilslutning. 
Nu var man så kommet til den 
femte aktivitet i det lagte pro-
gram, der var annonceret som 
”Cabaret – en unik aften med 
”Edith Piaf”.  Og her var fuldt 
hus, dvs. 70+.

repertoiret

I præsentationen af aftenen 
var indføjet en ”unik aften” 
med sange, gjort til ørehæn-
gere af en af de største ka-
baret- og varietékunstnere, 
der har levet, nemlig franske 
Edith Piaf, der døde 47 år 
gammel i 1963. Edith Piaf 
efterlod sig et væld af viser 
og sange, som er blevet sun-
get siden. Lad os nævne et 
par stykker: ”La vie en rose”, 
”Padam Padam”, og aftenens 
uforlignelige ekstranummer 

Kabaret i Præstegården 
– stor succes

Uta Motz og Anders Allentoft på scenen foto: Tina Valbjørn

Fuldt hus i Galleriet   foto: Tina Valbjørn
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fugleskydning på Helnæs 
en sommerdag dannede ram-
men om et af årets højdepunk-
ter, fugleskydningen, der blev 
afviklet med stor opmærk-
somhed og mange mennesker. 
tilmed med en pengegave fra 
morgenstunden. 

fuGlesKYDNiNG
Af Poul Dreisler 

Efter dages regn og rusk, dog 
med en nådig torsdag aften, 
hvor bestyrelse og frivillige 
sled med at sætte telte op og 
rigge alskens løjer til, åben-
barede selve dagen sig, lør-
dag den 16. juli, i et strålende 
solskin med blå himmel og 
udsigt til heldagsol. 

Overrækkelse af donation

Det hele begyndte med en 
meget glædelig begivenhed. 
Bestyrelsen havde søgt Nor-
dea-fonden om 12.000 kr. 
til at betale for afhøvling og 
lakering af gulvet i salen. De 
mest morgenduelige havde 
bænket sig under teltdugen 
udenfor og ventede på, at 
kaffen og rundstykkerne var 
klar til indtagelse, måtte in-
denfor, idet det var her for-
mand Jørgen Nielsen åbnede 
festlighederne og samtidig 
bød velkommen til Nordea-
fondens repræsentanter, som 
skulle overrække checken 
med de 12.000 kr. Medlem 
af Nordeas lokale Bankråd, 
Annette Lehrmann, Shell-
tanken, Hårby, og filialdirek-
tør Michael Hansen, Nordea, 
Hårby overrakte checken 
til Jørgen Nielsen og så var 
festlighederne åbnet og før-
ste punkt på programmet var 
morgenkaffe, rundstykker og 
morgenbitter, altsammen do-
neret af lokale. 

Om Nordea-fonden og  
bankrådet

Det blev oplyst, at Nordea 
i lighed med den krakkede 
bank, Fionia, deler mange 
penge ud til lokale formål. 
Nordea er her Nordea-Fon-

den, som faktisk er andels-
havernes opsparede kapital i 
SDS, som var en af de fusio-
ner, der gik forud for banken 
Nordea. Fonden oprettedes 
i 1989, da sparekassen SDS 
omdannedes til aktieselskab. 
Ved at dele ud af denne fond, 
kommer formuen ”tilbage 
til samfundet” via fondens 
almennyttige uddelinger. 
Fonden er endvidere den 
tredjestørste aktionær i Nor-
dea AB. Ansøgninger til fon-
den bliver forelagt det lokale 
Bankråd, der er en kreds af 
bankens kunder og herfra 
indstiller man ansøgninger 
til fondens bestyrelse, som så 
beslutter om formålet er ok 
og i overensstemmelse med 
det overordnede kriterium 
der er, at støtte aktiviteter, 
der fremmer ”det gode liv”. I 
Nordea-sammenhæng er det 
gode liv ”menneskelige akti-
viteter, der drives af optimis-
me, engagement og livslyst”.

en oplagt ansøger

Når man ser festpladsens op-
bygning og indretningen af 
forsamlingshusets sal, mær-
ker travlheden og hører snak-

ken over en øl eller tre i teltet 
udenfor, kan det ikke passe 
bedre end et billede på ”det 
gode liv”. Her er der menne-
skelige aktiviteter, der drives 
af optimisme, engagement 
og livslyst. Skydningen har 
stor betydning det meste af 
dagen, idet fuglen, det hand-
ler om, bliver beskudt fra 
formiddag til et godt stykke 
over middag. Til beroligelse, 
fuglen er af træ og det hele 
handler mest om en indsam-
ling af penge, idet interesse-
rede i god tid melder sig på en 
liste og betaler for at komme 
på listen. Skydningen foreta-
ges så af de, der har lyst og 
størst interesse i at skyde til 
måls. For hvert skud, sættes 
et flueben på listen og for 
hver gang et vigtigt parti af 
fuglen skydes ned er vinde-
ren den person, hvis tur det 
er at blive krydset af. Det er 
altså et avanceret lotteri, der 
er i gang. Og det interessante 
er, at de, der er meget skyde-
ferme og – interesserede får 
et behov opfyldt, og oftest 
er det en ikke-skydende, der 

Donation 12.000 kr. fra Nordea  foto: pd

tlæs mere på side 12

”Je ne regrette rien.” Det var 
dog ikke Edith Piaf sange, 
der fyldte hele programmet. 
Sange af bl.a. PH, som ”Man 
binder os på hånd og mund”, 
som Liva Weel og andre af 
hendes samtidige har udø-
deliggjort, blev også sunget. 
Også Osvald Helmuths ” Dit 
hjerte er i fare, Andresen”, 
blev fremført. Desuden bød 
programmet på musikalske 
indslag med sigøjnermusik 
og et potpourri med klezmer-
musik fra Balkan. Et alsidigt 
program og et valg af tekster 
og melodier, som i høj grad 
appellerede til publikum, 
som opfordredes at synge el-
ler nynne med på de kendte 
viser og sange.  

levende og sikkert

De to på scenen er Uta Motz 
og Anders Allentoft. Uta 
Motz er skuespiller, uddan-
net i Stuttgart. Hun har på 
forunderlig vis rigtig godt 
fat i de franske og danske 
viser og sange. Hun spiller 
tillige violin og bringer den 
ind i mellemspil, som giver 
hele hendes fremstilling en 
ekstra dimension af livlighed 
og musikalitet. Anders Al-
lentoft supplerer Uta vældig 
godt på sin guitar som en lidt 
anonym akkompagnatør til 
hendes mimiske indlevelse 
i de tekster, hun synger. Uta 
Motz ś skuespillerbaggrund 
fornægtede sig ikke, idet hun 
gav sine viser og sange en 
dramatisk dimension, som 
fremhævede tekst og melodi 
på smukkeste vis. Et så stort 
repertoire som de to skulle 
igennem, ikke mindst Uta, 
blev afleveret med stor sik-
kerhed. Publikum var med 
hele vejen. Anders Allentoft 
aflastede med et par danske 
sange af nyere dato, hvor Uta 
så akkompagnerede på violi-
nen. Nostalgien i repertoiret, 
dramatiseringen ved frem-
førelsen og en sangstemme, 
som matchede de sange, der 
var valgt, gjorde aftenen til 
storslået, kvalificeret under-
holdning. En vis lighed med 
Edith Piaf i udseende og sta-
tur gjorde det ikke dårligere. 
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fortsat fra side 11

vinder. Dog med skyttens 
navn nævnt.

indendørs 

Er vejret godt er de fleste 
ude, men uanset vejret er der 
noget, der skal prøves inden-
dørs. Der er opstillet mange 
slags spil. Gevinstmulighe-
derne er nøje kalkulerede, så 
der bliver et pænt overskud. 
Det er som et mindre tivoli. 
Tombola, lykkehjul, gætte-
konkurrencer, en meget mor-
som flødebollekastemaskine 
er opstillet. 3 skud for en 
femmer og rammer kasteren 
klovnens sorte hat, udløses en 
arm, der slynger en flødebolle 
frem mod den kastende, som 
afhængighed af adræthed fan-
ger den med hænderne, alter-
nativt tørre den op fra gulvet. 
Og meget mere. Selv kuponen 
som deles ud ved køb af fro-
kosten er en lodseddel. Der er 
spil og forhåbentligt overskud 
af det hele. I et vejr som be-
gunstigede arrangørerne, var 
mange mennesker mødt frem 
fra morgenstunden, men det 
er først ved 12-tiden det hele 
kulminerer. Thi kl. 13.30 åb-
nes for kø til Annelises buf-
fet og det tiltrækker resten af 
næssets befolkning, som ikke 
er kørt ud af øen den dag. Her 
er alt, hvad hjertet begærer. 
Det kan ikke nævnes uden 
det meste glemmes, dog sidst 
i den langsomme bevægelse 
hen langs med bordkanten, 
bliver man nødt til at skubbe 
lidt sammen på den overflod, 

man har fyldt sin tallerken 
med, idet her står tarteletter-
ne, som man selv fylder med 
kyllingebryst i asparges a la 
Annelise. Den bliver klemt 
ind sammen med det øvrige 
guf.

selvfølge og forundring

Inviterer man sine ferierende 
udenøs familiemedlemmer 
eller udenlandske feriegæster 
med derhen, tydeliggøres, at 
her foregår noget, som er an-
derledes end de kender eller 
har oplevet, der hvor de kom-
mer fra. En kultur, som hører 
til at bo her, en årlig begi-
venhed til underholdning og 
adspredelse og ikke mindst 
til indsamling af midler til 
bevarelse og udvikling af 
forsamlingshusets fortsatte 
formål, at være en del af 
rammen om ”det gode liv”. 
Dvs. ”menneskelige aktivite-
ter, der drives af optimisme, 
engagement og livslyst”.
  
Følgende havde doneret til 
dagen:
Helnæs Camping: Rund-
stykker til morgen kaffen. 
Kristian Larsen: En bitter til 
morgen kaffen
Søren Foss: Fuglen. Jacob 
Medici: Øl til raflebar og 
lodtrækning. 
Også tak til de, der hjalp 
torsdag aften og lørdag med 
opstilling, pasning af aktivi-
ster og oprydning.
Bestyrelsen ønsker hermed 
at sige tak.
Vindere ved fugleskydnin-
gen se side 14.

Sådan ser fuglen ud før skydningen foto: pd

Bogen er en opsummering af 
dele af ib ivar Dahls livsforløb 
med refleksioner over det 
passerede og er en indgang til 
grundlaget for de værdier og 
holdninger, han har til naturen 
og alt levende, han har været 
og er i berøring med. 

ANMelDelse
Af Poul Dreisler 

Et register bagest i bogen vi-
ser en oversigt over Ib Ivar 
Dahls (IID) samlede udgiv-
ne forfatterskab på 33 titler, 
der omfatter Skolebøger (5), 
børnebøger (6), fagbøger 
(13), digte og kortprosa (6), 
økosofi og essay (1) og roma-
ner (2). Denne bog er nr. 34. 

Ib Ivar Dahl er uddannet læ-
rer og stoppede med det midt 
i 70 érne for at give sig tid 
til at arbejde med økologisk 
landbrug, sejlads på Helnæs-
bugten, udforskning af stedets 
rige historie og udvikling af 
sit forfatterskab. Han karak-
teriseres af anmeldere som 
friluftspædagog, fisker, skole-
lærer, sømand, fortæller, båd-
fører af kulturhistoriske fartø-
jer og naturligvis forfatter og 
hans forfatterskab afspejler sig 
i det liv han har levet med ud-
gangspunkt i den strandkant, 
som hans seneste bog har sin 
titel efter. Strandkanten ved 
Lillestranden på Helnæs. 

Bogen har en undertitel, som 
forklarer hvad den handler 
om. ”Lommefilosofi, økosofi 
eller kulturøkosofi”. Lomme-
filosofi er vi alle verdensme-
stre i, men hvad betyder de 
andre ord? Begreberne defi-
neres således: ”Økosofi er et 
filosofisk system, som sæt-
ter økologisk ligevægt som 
grundværdi under mangfol-
dighedens perspektiv, såle-
des at mennesket bliver en 
del af naturen.” ”Kulturøko-

sofi handler om den visdom, 
vi i glimt kan tilegne os om 
sammenhængen mellem na-
tur og kultur og de etiske 
overvejelser, vi nødvendigvis 
må gøre os, når vi agerer i 
dagligdagene”. Det spæn-
dende ord i titlen er ordet el-
ler, idet det markerer, at de to 
begreber er alternativer og at 
det må formodes, at det be-
tyder noget for forfatteren at 
argumentere for det ene eller 
det andet for at gøre et valg. 
Uden at gå ind i de mange 
mellemregninger, som IID 
stiller op, kommer han frem 
til, at formulere sin person-
lige opfattelse af økosofi, 
hvorfor han tilføjer et S for 
Strandkant. Han går videre 
i sin forståelse ved at frem-
hæve, at det ikke er tilstræk-
keligt at beskæftige sig med 
naturen, hvori også menne-
sket indgår, som en del. Ved 
at vedkende sig menneskets 
urgamle indflydelse på na-
turen; vi har kultiveret natu-
ren og skabt den om, må han 
vedkende sig en forståelse, 
som han kalder den kultur-
økosofiske. Altså mennesket, 
forfatteren, kan ikke blot stu-
dere naturen som om det var 
en naturvidenskabelig analy-
se som økosofikere gør. Han 
må tage sig selv med i analy-
sen og erkende, at han har et 
moralsk ansvar, idet han selv 
påvirker og bliver påvirket. 
Hans personlige standpunkt 
er altså det kulturøkosofi-
ske S med S for Strandkant. 
Argumentet er altså, at IID 
ikke kan acceptere det natur-
videnskabelige (objektive) 
standpunkt uden at tilføje 
det etiske (subjektive) stand-
punkt og den dertil hørende 
moralske praksis. 

I en kort efterskrift henven-
der han sig direkte til læseren 
og nævner, at han ikke har 
skrevet et kulturøkosofisk 

frA strANDKANteN 
– lommefilosofi, økosofi 
eller kulturøkosofi
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manifest eller handlingsplan 
til bæredygtige løsninger. 
”Jeg har beskrevet daglig-
dagene og det, jeg lærte af 
dem”. Han bekender herefter 
sine synder, som er, at han 
med sin egen livsførelse er 
klar over sit dobbeltmoral-
ske problem, bl.a. ved at køre 
rundt i en gammel diesel-
drevet landrover o.m.a. Men 
han lover, at han med skriv-
ningen af bogen er på vej til 
forbedringer. Afslutningsvis 
inviterer han sine læsere med 
i en samtale, idet han bræn-
dende ønsker at dele sine 
tanker med andre. 

Der er tale om en personlig 
bog, men ikke en privat bog. 
En bog, hvor forfatteren på 
de første mange sider fortæl-
ler om sig selv, sin familie 
og sit liv. Ligeledes indvies 
læseren i hans forhold til na-
turen, til hans tanker om de 
troselementer, han bygger sit 
forhold til den kristne tro på. 
Det, der skrives om, er alt 
sammen dele eller argumen-
ter for at komme frem til en 
afklaring af forholdet til na-
turen og til en forståelse af, 
hvorledes han som menne-
ske, ikke blot er en del af na-
turen, men et menneske, der 
bærer et personligt ansvar 
for, at verden ser ud som den 
gør og som tror på, at men-
nesket, som et handlende 
væsen, kan og bør gøre noget 

for at forbedre de fælles vil-
kår, vi lever under.
Bogen FRA STRANDKAN-
TEN kan anbefales, og skulle 
man, mod forventning, synes 
den filosofiske diskussion er 
for vidtløftig, så har bogen 
værdi alene i de fortællinger 
den rummer og den vejled-
ning den giver læseren for at 
forstå, hvorledes et menne-
skes forhold til naturen kan 
praktiseres på en spændende 
og personligt givende måde. 

Ib Ivar Dahl: Fra strandkan-
ten - Lommmefilosofi, øko-
sofi eller kulturøkosofi
Forlaget Ravnerock. 104 si-
der 175 kr. Udkommer den 
17. august 2011
Øvrige oplysninger om for-
fatterskabet: 
www.ibivardahl.dk

 

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

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

 

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

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

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

www.helnaes-camping.dk 

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

Åbningstider indtil 30/9-2011
Dagligvarer, friskbagt brød og lidt til den søde tand:

Hverdage: Weekend samt helligdage:

Morgen 8:00 til 10:00 8:00 til 12:00
Middag 12:00 til 13:00 og   
Aften 17:00 til 19:00 14:30 til 19:00

Bestil morgenbrødet dagen før, 
så sørger vi for,

at det er klar til dig, 
når du kommer!

Helnæs Camping  |  Strandbakken 21 
Helnæs, 5631 Ebberup   

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

www.helnaes-camping.dk

Vi hjælper Dem til rette med alt

Hos os kan De gratis få tilsendt 
pjecen »Min Sidste Vilje«
Se: www.bedemand.dk

Vi svarer altid på tlf. 64 74 10 47
www.bedemandhassedixen.dk

Salg af gravsten fra egen udstilling 
Savværksvej 2g · glamsbjerg
En af vestfyns største udstillinger

Ebberup og Omegns 
Begravelsesforretning
v/Hasse Dixen
Nørregade 16 · 5620 glamsbjerg

Østergades 
Begravelsesforretning
v/Hasse Dixen
Østergade 75 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 13 59 · 64 47 10 47
h.dixen@mail.tele.dk

Bogens omslag

Indbydelse til 
bogfernisering

I anledning af udgivelse 
af den nye bog 

”Fra strandkanten 
– Lommefilosofi, økosofi 

eller kulturøkosofi”,
indbydes helnæsboerne
til et lille foredrag om 
bogens tilblivelse og 

indhold samt efterfølgende 
forfriskning på 

Højskolen på Helnæs 
onsdag den 17. august 

kl. 19.30
Højskolen og Ib Ivar Dahl
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
7. august  kl. 17.00
14. august ingen
21. august kl. 9.30
28. august kl. 11.00 (K)
4. september kl. 9.30

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

Petanque
Spillet begynder kl. 19.00 
hver tirsdag. De aftener der 
ikke er grill.
Grillaften kl. 18.00 er første 
tirsdag i måneden.

Forsamlingshusets 
årskalender
Oktoberfest  8. oktober
Generalforsamling  15. nov.
Juletræ 17. december 

På bestyrelsens vegne
hefohus@gmail.com
Susanne

HELNÆS KULTUR- OG 
MUSIKFORENING
Lørdag den 20. august
Den fynske opera
Spillested: 
Helnæs gl. Præstegård
www.helnæskultur.dk
Billetbestilling tlf. 61 73 45 40
Bestyrelsen

HELNÆS CAMPING
Aktivitetskalender i august:
6/8 Loppemarked på telt-
pladsen kl. 11-15.30.
6/8 Sommerfest kl. 18-24. 
Tilmelding nødvendig.
13/8 Vandretur på Maden. Vi 
mødes kl. 12.30 på markve-
jen til maden.
Eigil Kristensen 
tlf. 64 77 13 39 / 40 42 93 88 

Sommerfest
Husk Sommerfesten på 
sports pladsen søndag den 21. 
august kl. 10-17. Program-
met omdeles senere.
Helnæs Beboerforening

Helnæs Jagtforening
afholder flugtskydning alle 
torsdage i august måned. 
Det er den 4/8, 11/8, 18/8 og 
25/8. Første gang afholdes 
flugtskydningen på markve-
jen ved Søren Præst kl. 18.30.
Helnæs Jagtforening

Indbydelse til 
bogfernisering
I anledning af udgivelse af 
den nye bog ”Fra strandkan-
ten - Lommefilosofi, økosofi 
eller kulturøkosofi”, indbydes 
helnæsboerne til et lille fore-
drag om bogens tilblivelse og 
indhold samt efterfølgende 
forfriskning på Højskolen på 
Helnæs onsdag den 17. august 
kl. 19.30
Højskolen og Ib Ivar Dahl

Landsbyvandring på 
Helnæs
Søndag den 28. august arran-
gerer Lokalhistorisk Arkiv 
en tur på Helnæs.
Arrangementet er blevet til i 
forbindelse med, at Helnæs 
er udpeget som et af 33 beva-
ringsværdige kulturmiljøer 
i Assens kommune. Turen 
starter ved Borgerhuset kl. 
13.30. Der er udvalgt 3 loka-
liteter som udgangspunkter.
På arkivets vegne Anne Hansen

Vindere ved Fugleskydning 
den 16/7 i Helnæs 
Forsamlingshus
Fuglekonge (krop) Kirsten 
Boe ved Tina Jensen
Salonskydning åben
Præmie Githa Dinell
Salonskydning damer
Præmie Annette Rask 
Sørensen
Luftgevær 
til og med 12 år: Victor
Over 12 år: Vivi
Gæt kagens vægt 
Alma og Annette
Jacobs øl
Jørgen Rasmussen

Kursus på Højskolen
Højskolen afholder i ugen fra 
den 29. august til 4. september 
sit traditionelle kursus ’Men-
nesker og Tro’. Man kan delta-
ge i kurset som dagkursist for 
1900 kr. incl. alle måltider og 
udflugter. Det er også muligt 
at tilmelde sig enkelte fore-
drag. Udførligt dagsprogram 
kan hentes på højskolens kon-
tor ellers ses på 
www.helnaes.dk
Årets tema: 
Fortælling og tro foredrag af: 
– Sognepræst Anders Lund-
beck Rasmussen, Dreslette/
Helnæs.
– Fhv. højskoleforstander Kri-
stian Kjær Nielsen, Gråsten.
– Feltpræst Thomas Østerga-
ard Aallmann, Thurø.
– Sognepræst Kristian Øster-
gaard, Sorø.
– Højskoleforstander Chri-
stian Falk Rønne, Helnæs.

– Valgmenighedspræst Kim 
Arne Pedersen, Odder.
– Højskolelærer cand. mag. 
Rasmus Dyring, Helnæs
– Folketingsmedlem Britta 
Schall Holberg, Hagenskov

Det sKer AuGust 2011 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

go’ fest – go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

Jil Indramning
v/Jan Lind

Butik
Åbningstider:

 Torsdag - Fredag: Kl. 14-18
 Lørdage: Kl. 10-13

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale
Stenløsegyden 10, 

Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44

Gl. Brydegaard 
byder velkommen 
“Mad fra bunden  

– til glæde for munden”

Åbent alle dage kl. 12-21

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

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

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

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

Aktiv på 
sydfyn

Bestil brochurer  64 77 19 93www.helnaes.dk
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fOreNiNGer

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Jørgen Nielsen
Tlf. 6474 1681
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 2015 9773

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

KØB OG sAlG PersONliGe

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

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

JOLLE med motor og op-
halervogn sælges
14 fod’s db. skroget glasfiber 
jolle m./ årer. Johnson 4 hk 
motor m. kort ben. Sælges 
samlet pris: Giv et bud.
10 stk. rednings- og svøm-
meveste i str. fra 10 / 20 kg 
til og med 90+ kg 
Dreisler, Ryet 22, Helnæs
tlf.  64 77 12 72 / 
24 62 84 03 / 24 82 25 30

Skovfoged Æbler – kom og 
pluk selv
De er modne nu. Kan pluk-
kes frit.
Medbring selv spand / pose.
Marianne og Jørgen Therp
Lindhovedvej 21
2720 1668

Rubrikken PERSONLIGE er 
for alle, der ønsker at med-
dele en personlig begivenhed. 

80 år
Fhv. sognefoged og gårdejer 
Lars Bang, Bøgeskovsvej 6, 
runder de 80 år tirsdag den 9. 
august. HP ønsker hjertelig 
tillykke.

60 år
Antropolog, keramiker og 
højskolelærer Mette Kvist 
Jørgensen, Helnæs Byvej 42, 
runder de 60 år fredag den 5. 
august. HP ønsker hjertelig 
tillykke.

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

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

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 kartof-
ler. 
tlf. 31 33 41 49 / 64 77 12 68
Regner Madsen

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

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

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

sønderby 
smede- og vvs

v/Karsten Andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

ZONETERAPI  
Og MASSAgE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

Helnæsvej 9 · 5631 Ebberup · Tlf. 63 73 73 73 · www.gl-avernaes.dk

Vi er gode til at sælge 
boliger – men vi har også
Danmarks største boligavis 

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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Roskilde Domkirke kan man 
ikke rigtig blive færdig med. 
Den er ikke lige til at få hold 
på og heller ikke nem at be-
skrive. Det fik de 27 delta-
gere i årets udflugt et bedre 
begreb om ved den blæn-

dende rundvisning, vi fik i 
kirken, hvor mange fantasti-
ske detaljer blev fortalt os på 
en meget levende måde. Vi 
sad også en stund i ”kirken i 
kirken”, ”den lille kirke i den 
store” eller Sankt Andreas 

Kapel, som i 2010 er blevet 
nyindrettet af kunstneren 
Peter Brandes. Han har i re-
spekt for det, som var i ka-
pellet i forvejen skabt et nyt 
gitterværk af 20 støbte Betle-
hemsstjerner i bronze, et al-

ter af guld- sølv- og farvede 
mosaikker, en lysekrone af 
stjerner. Der var klapsalver 
til vores rundviser. Resten 
af udflugten var ligeledes til 
stor glæde for deltagerne.

mth

Helnæs Menighedsråds udflugt 2011

Her ser vi kannikekoret med alle kannikestolene ved siderne og den 
smukt udskårne og guldbelagte altertavle, som stammer fra Polen. Gui-
den fortalte, at polakker, som besøger kirken, falder på knæ og fælder 
en tåre, når de ser ”deres” altertavle. foto: hba

Det nyeste gravkapel inde i kirken – Det Glückborgske Kapel, hvor 
Kong Frederik den 9.’s båre stod midt i rummet i 13 år indtil hans og 
Dronning Ingrids gravplads lige uden for kirken var klar. Det meget 
imponerende gravmonument bag guiden, som nu efter at have talt i 
halvanden time, stadig tryllebinder forsamlingen, er ”Europas sviger-
fars” Christian den 9. og Dronning Louises. foto: hba


