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Helnæs kirkes indsamlingsbøsse. Revision af folder
– Se side 11-13

Regnen holdt op før
koncert i Rosenhaven
– Se side 8
Foto: pd

Sommer blev det – og dog
På den daglige cykletur til
morgenbadet i Lillebælt for enden af Poppelvænget, passeres
på Stranddybet en meget smuk
blomstrende mark. Blomster
som var det et vildtgroende
havebed. I solskin og med den
rene blå himmel som baggrund
er marken en fryd for øjet. Det
er krysantemum, fortæller
Jinnie, som bor på Lindegård
sammen med Finn. De dyrker
og sælger blomsterfrøene til videresalg til især asiatiske kry-

santemumdyrkere. Blomsterfamilien er meget stor og ved
nøjere granskning finder vi ud
af, at det må være den »spiselige kronokseøje«, eller blot den
spiselige krysantemum. Alle
dele af planten kan bruges i maden, men især bladene bruges i
Kina og Japan. Her og i Korea
har man i årtusinder brugt den
i madlavningen. Kronbladene
kommer man i salatskålen og
de grønne blade bruges enten
kogt eller stegt i varme retter.

Man kan også bruge blomsten
til at lave en velduftende te.
Put blot blomsterne i tepotten
og lad den trække, siges det i
vejledninger. I Japan hvor man
drikker grøn te bruges den til
at sætte smag på teen. Blomsten bruges også som krydderi,
drysses over salater, supper og
småretter. Smagen er ret stærk,
men man kan dæmpe den lidt
ved at blanchere bladene i kogende vand inden de drysses
over maden. Den spiselige kry-

santemum er også blevet anset
som en sund spise, der symboliserer det gode liv. Japanerne har ment, at man fik sin
ungdom igen, hvis man spiste
pulveriseret kronokseøje. Der
er endnu nogle dage til at Finn
skal ud med mejetærskeren,
idet marken først høstes efter
kornet, men skulle udbyttet
blive bare en smule mindre i
år og vor aldrende halvø fik sin
ungdom tilbage, ville det vel
være til at bære.
pd
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Fødselsdagssamtale
Jørgen Therp runder 80 år d.11.august 2012. Helnæsposten skyer
ingen anstrengelser for at drage ud og høre om ældre Helnæsboeres liv og levned – navnlig hvorfor de har fundet på at slå sig ned
på halvøen. – Side 4
Fra Helnis Kapel til Helnæs kirke
Folderen, der fortæller besøgende om Helnæs Kirke, er under revision. Som led i det arbejde, vil der her blive givet en mere udførlig beretning om, hvordan den lille menigheds kapel blev til en kirke med
egen præst end der – muligvis – bliver plads til i folderen. – Side 11
Sommer blev det – og dog! – Forsiden
Bispevalg på Fyn – Side 3
Kirken – og andre gamle huse – Side 3
En fernisering – og en nyhed – Side 5
Menighedsrådsvalg efteråret 2012 – Side 6
Koncerter – Side 7
Mindeord om Annie Lundhøj – Side 10
Byvandring på Helnæs – Side 13
Boe-nyt i farver og med ny redaktør – Side 13
Fugleskydning – og Cabaret – Side 16
Redaktionelle rettelser
Det er redaktionens hensigt at rette fejl, når sådanne konstateres.
Her er fundne fejl i HP nr. 7
Side 4. Maleriet af Langøre er fotograferet af Anne Hansen og ikke
Helle Blume.
Side 5. Fotoet forestiller det indrammede scenetæppe, ikke et bagtæppe.
Side 11. Fotoet af den gamle Helnæs gård viser sig at være af den
nu nedbrændte Dalgård, Stævnevej
Side 11. I tredje spalte under fotoet står nævnt:
”i kilden til opgørelsen tilføjes denne adresse Bøgeskovsvej 13”.
Der er tale om en fejllæsning, idet adressen henviser til andet, det
ikke har med emnet at gøre.
Side 16. Det fremgik ikke klart af artiklen, at den var skrevet og
fremsendt af Janus Storm.
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Leder
Menighedsrådsvalget

Når kirken fylder en del mere end sædvanligt i HP, kan det
begrundes på mange måder. Den er vor ældste og meget vigtige institution på halvøen, og der er valg til menighedsrådet i
efteråret. Her i Helnæs sogn er 251 personer tilmeldt folkeregistret og heraf er 213 medlemmer af menigheden, dvs. 85%.
Vi udgør et meget lille sogn. Sammen med Dreslette er vi
stadig små. Her er der 919 indbyggere og 828 er medlemmer
af menigheden, ca. 90%. Dvs. vores kirke er sårbar, men også
stærk. Når sårbarhed og styrke skal vejes op, vil der være
mange argumenter for, at man med én præst, kun har ét menighedsråd. Det kan være en belastning for en præst at være
med i to menighedsråd, med ca. de samme sager af stort og
småt, og meget kunne klares af et råd for begge kirker. Her
kommer sårbarheden ind. Kan vi forestille os yderligere centraliseringer af vore samfundsbærende institutioner uden det
demokratiske grundlag atter anfægtes. Jamen, vil nogle sige:”
De seks procent, som interesserer sig for menighedsrådsvalg
kan da ikke gøre fra eller til i demokratiets navn. Nej, men i
det daglige og de dage hvor kirken er rammen om en kirkelig
handling, vil vi da ikke bedst være tjent med, at der er nogle,
der i det lokale tager ansvar for at tingene fungerer tilfredsstillende”. Selv om det er småt og kan være bøvlet.
Det man kunne gøre er, at forenkle administrationen. Man
kunne i det hele taget gøre meget for at forny arbejdet i menighedsrådet. Noget man kan se kimen til i det samarbejde
mellem de fire nærmeste kirker, er skabelsen af et netværk,
der kan inspirere, arrangere, forny og give menighederne nye
måder at se kirkearbejdet på. Så kunne meget administration,
personalejura og – ledelse og ’murstensarbejde’ nedtones,
enten løftes opad eller lægges udenfor rådet i en professionel
enhed, sådan som regnskab o. lign. er det. Det virker lidt underligt, at det er folk med lederkursus-ekspertise, der bruges
mest tid på til inspiration i menighedsrådsarbejdet og ikke
kreative og nytænkende folk fra andre mere nærliggende fagkirkelige indsigter, fra andre menigheder eller endog fra andre
trosretninger. Således som det lokale fire-kirke samarbejde
har vist sig at kunne fungere for en række praktiske formåls
vedkommende ved arrangementer som udendørsgudstjenester
og koncerter, således kunne man tænke sig et menighedsrådsarbejde udviklet, gældende for alle opgavetyper til gavn og
glæde for alle. Dermed skabes en række synergier uden det
lokale demokrati og følelsen af selvbestemmelse ville gå tabt.
Man kunne forme modeller, der opfyldte sidstnævnte kriterier
og som ville gøre menighedsrådsarbejdet betydeligt lettere,
mere kompetent og sjovere at være med i. Valget til det lokale
menighedsråd er vigtigt at bruge til en drøftelse af, hvorledes
en endog meget lille menighed både kan bevare sin kirke og
sit sogn, og samtidig styrke vejen for at flere af menighedens
medlemskreds af køn og alder vil føle sig tiltrukket af rådsarbejdet eller af et aktivt medlemsskab.
pd
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Bispevalg på Fyn

Mød bispekandidaterne på
Helnæs.
For præster, menighedsrådsmedlemmer og øvrige interesserede
Den nuværende fynske biskop, Kresten Drejergård,
går på pension som biskop
og tiltræder en stilling som
præst ved Den Danske Kirke
i Genève den 1. november.
Derfor skal en ny bisp vælges.
Hvem skal det være? Der er
anmeldt 4 kandidater. 3 kvinder og én mand har meldt sig
som afløsere til at bestride
posten. Se bl.a. denne side for
omtale af de fire kandidater.
http://www.dr.dk/P4/Fyn/
Tema/Bispevalg/forside.htm
Som det er fremgået af dagspressen bliver mødet med bispekandidaterne på Helnæs
Højskole d. 5. august alligevel
til noget. Distriktsforeningen
af menighedsråd på Fyn har
fortrudt og undskyldt deres
ultimatum til bispekandidaterne om aflysning af stormøderne, hvis kandidaterne
deltog samlet i møderne i
Ryslinge og på Helnæs. Vi
vil derfor gerne endnu en
gang indbyde præster og menighedsrådsmedlemmer og
andre interesserede i Assens
Provsti, til at møde bispekandidaterne på Helnæs Højskole, søndag d. 5. august, kl.
19.00-21.00. Kaffe og kage.
Pris 35 kr. Helnæs Højskole.
Helnæs Byvej 63, 5631 Ebberup.
Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, tlf. 40 38
30 68
Menighedsrådsformand for
Kærum sogn, Jørgen Madsen,
tlf. 64 74 17 58
pd
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Ulla Charlotte Hansen

Kirken – og andre gamle huse
Min mand og jeg bor i et
gammelt hus, der som mange andre husmandsteder oprindeligt har haft tre længer.
I sommeren 1990 blev det
et forfærdeligt tordenvejr,
strømmen var gået, og lynet
slog ned i staldbygningen.
Huset daværende beboere,
et ældre ægtepar, sad i stuen og opdagede ingenting.
Heldigvis kiggede genboen
ud af vinduet og så, at der
kom flammer op af taget! I
bælgravende mørke fik han
de gamle ud og ringet efter
brandvæsenet, som reddede
størstedelen af huset. Men
genopbygning skulle der
til, og for at spare, blev der
kun genopbygget én længe,
som så blev bygget sammen
med det gamle, oprindelige
stuehus.
Og sådan var huset, da vi
overtog det: et gammelt
stuehus og en nybygget længe med værelser. Nyt tag,
men også gamle sodsværtede spær. Nye hulmursisolerede mure til den ene side,
gamle ubrændte lersten i
indervæggene til den anden
side. Gamle døre og bræddegulve ved siden af nye
døre og støbt cementgulv.
Og halvrådne vinduer overalt.
Hvordan sætter man et sådan hus i stand? Vi opdagede hurtigt, at det er der
rigtigt mange svar på, for
nogen vil modernisere og
prøve at få huset til at ligne
et nyt, mens andre - mere
nostalgiske - vil føre huset
tilbage til noget oprindeligt.
Og ingen af delene lader sig
gøre: Det gamle hus kan –
heldigvis – ikke blive som

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

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

nyt, uden at man starter helt
forfra og erstatter den gamle
sylt med en støbt grund, for
uden dét vil væggene fortsat
”så skæve stå”, og på samme
måde er der næppe nogen,
der i fuld alvor kan finde på
at føre huset tilbage til en
oprindelig tilstand, hvis det
betyder gammeldags das i
gården, og åbent ildsted i
køkkenet. Sådan som vi kan
se det i den fynske landsby.
Nej, den oprindelige bondehusstil er vist snarere noget
med dannebrogsvinduer og
stråtag – og det første giver
dårligt energiforbrug mens
det sidste i sig selv koster en
bondegård.
Derfor ender man altid med
at gå på kompromis – uanset om man nu foretrækker
gammel eller ny stil. Og
sådan er det gået med de
gamle kirkebygninger. Her
trives moderne bekvemmeligheder fint med gamle
hvælvinger og mere eller
mindre moderne udsmykninger. Det har vi vænnet
os til at se som en helhed
– selvom der meget vel kan
være århundreder imellem
den ældste og den yngste del
af kirken.
Og sådan er også gået med
menigheden, der befinder
sig inde i kirken! ”Menigheden” lader sig heller ikke
føre tilbage til nogen oprindelig udgave. For der er vel
næppe nogen, der ønsker
at leve et liv, som Jesu disciple gjorde – og hvis man
forsøgte, ville det med stor
sandsynlighed medføre, at
ens børn ville blive tvangsfjernet! Omvendt har ”menigheden” også en historie,

PETSHOP:
Kvalitetsfoder
til katte, hunde,
marsvin
og kaniner

som ikke bare kan smides
ud med badevandet, selvom
det for mange almindelige
menige medlemmer af folkekirken kan være svært at
forholde sig til – for kirken,
den er der jo bare!
Her i tiden op til menighedsrådsvalget – som jo sjældent
er et ”rigtigt” valg – er det
nok værd at overveje, hvordan menighedsbegrebet kan
sættes i stand. Rundt omkring i landet kan man finde
rigtigt mange ”håndværkertilbud”, men der er også
gode eksempler på både
velholdte og moderniserede
menigheder. Men uanset
om man ønsker at føre menigheden tilbage til noget
oprindeligt eller tværtimod
går efter det topmoderne, så
kommer vi ikke uden om, at
den ikke kan overleve uden
løbende
vedligeholdelse.
For nok kan menigheden
som en anden kirkebygning
rives ned fra den ene dag til
den anden, men den kan – i
modsætning til bygningen
– ikke blive stående af sig
selv. Den trænger tværtimod
altid til en kærlig hånd!

Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk
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Kim Vinduespudser
– det er da klart!

Vinduespolering til erhverv og private

Tlf. 6085 8784

kimvinduespudser@gmail.com

HELNÆSHUS

Grafisk

Mangler du en folder, brochure eller et nyt
visitkort, så få et uforpligtende tilbud.
www.helnaeshus.dk
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Fødselsdagssamtale
Jørgen Therp runder 80 år
den 11. august 2012. Helnæsposten skyer ingen anstrengelser for at drage ud og høre
om ældre Helnæsboeres liv og
levned – navnlig hvorfor de
har fundet på at slå sig ned
på halvøen. Og også hvad der
især har fået dem til at blive
her i mange år.

80 års fødselsdag

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

SAVE - SAVE
BRÆNDE
SPA0R0,-

Af Susanne B. Sørensen

Jørgen Terp 80 år

Jeg pumper min cykel og
strider mig ud til Helnæs sydspids, hvor månedens fødselar har sin bopæl. For enden
af en lille allé bor han, i et
hyggeligt hus, omkranset af
en dejlig, lidt halvvild have,
med lidt åbne passager, så
man kan se ud over den tilstødende fold, hvor der går
får. Fårene tilhører også familien Therp, der foruden
Jørgen, tæller hustruen Marianne og hunden Dixie. Marianne er i København. Jørgen
og undertegnede finder en
bænk ude i haven. Og jeg stiller mit første spørgsmål: ”Nå,
Jørgen fortæl lidt om dit liv,
og om hvorfor du er havnet
her på Helnæs”.

en sidefunktion som læge i
Høvelte lejren på Nordsjælland.

Barndommen

0
Kr. 1
HUSQVARNA
455 Rancher

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

NU Kr. 3.795,-

HUSQVARNA
MOTORSAV
FRA Kr. 1.495,-

www.husqvarna.dk

www.kn-teknik.dk

Jørgen blev født for 80 år
siden og blev anbragt på et
børnehjem. Han blev senere
den midterste af tre søskende
i en familie, hvor alle tre var
adopterede. De to andre var
piger. Det var storesøsteren,
der er 13 år ældre end Jørgen,
der valgte ham som sin lillebror. Næste søster, der ikke
lever mere, var tre år yngre.
Og Jørgen, der så var eneste
dreng, blev godt forkælet. I
alle tilfælde efter søstrenes
mening, selv om de også selv
deltog i forkælelsen. Ingenting kunne blive godt nok til
Jørgen, og han blev derfor
meldt ind i Krebs Skole – en
privat skole for overklassebørn. Jørgens mor var aktiv
operasanger og faderen læge
med privat praksis, og med

Foto: Sbs

Flygtede til Sverige

Men i 1943 ramlede idyllen –
Jørgens far havde været involveret i flygtningetransporter
og var eftersøgt af tyskerne.
Så hele familien flygtede til
Sverige – et ophold der kom
til at vare i 2 år.
Her boede forældrene i et
lille pensionat, og børnene
kom på kostskole i Stokholm.
Jørgen var bare 10 år, men
husker det som en rigtig dejlig tid, og han husker også, at
han ikke ville hjem til Danmark igen. Og måske var det
også her, at frøet til hans store
interesse for sejlads blev sået.
Ferierne i denne periode blev
nemlig brugt på en af skolens
rektors fire skærgårdsøer.
Her var hverken ferskvand
eller el, så ungerne blev sendt
af sted efter vand i en lille
båd, og det var bare så spændende. Et andet frø, der også
blev sået i denne periode og
spirede, var Jørgens altoverskyggende interesse for flyvemaskiner. Det kneb nemlig
lidt med at følge undervisningen fra skolens kateder, for
på nabogrunden var der en
flyveplads, hvor fly lettede og
landede i en strid strøm. Der
var jo krig, og der blev øvet
uafladeligt, og det var altså
mere spændende end at høre,
hvad læreren sagde.
Skibsdreng i D.F.D.S.

Vel hjemme i Danmark igen,

AUGUST 2012		HELNÆSPOSTEN

Værnepligt i flyvevåbnet

Så kom der en periode hvor
værnepligten skulle aftjenes,
og det var naturligt at Jørgen
havnede i flyvevåbnet. Her
ville man gerne have beholdt
ham af flere grunde, både
hans kendskab til de forskellige typer maskiner og hans
engelskkundskaber. Men det
var ikke lige sagen på det
tidspunkt, syntes Jørgen, der
i stedet kastede sig ind i reklamebranchen, hvor han efter elevtid blev det, man kalder reklametekniker.
Hotel og krodrift på Femø

Og nu begyndte ”voksenlivet”. Jørgen mødte sin første
kone, som han nåede at være
gift med i 23 år. De flyttede
ind i Magstræde i København
– et af byens meget gamle,
centrale kvarterer. Men da
pladsen blev for trang, købte
parret et ældre hotel/pensionat i Amaliegade, som
de drev i nogle år. Familien
bestod nu af 4 børn og forældrene. Men Jørgen var rastløs, havde brug for mere frisk
luft.
Hvad gør man så? Man køber
en kro, der er til salg på en ø,
Femø.
Ny hustru og nye græsgange

I denne periode sker der nogle væsentlige skift i Jørgens
tilværelse. Hustruen gennem 23 år forlader ham, og
Jørgen lærer Marianne – der

havde sommerhus på Femø
– at kende. De bliver gift, og
efter nogle år på øen, hvor
blandt andet kvindelejren på
Femø er ved at tage humøret
fra dem, (de var rigtig stride,
husker Jørgen) beslutter de i
1979 at finde nye græsgange,
og denne gang bliver det på
Helnæs, der har nogenlunde
samme størrelse som Femø.
Helnæs har også den store
fordel, at selvom den fungerer som en ø, så er den landfast, hvilket giver en dejlig
frihed i forhold til først at
skulle sejle 50 min. hvis man
vil til f.eks. København. Nabogården til Helnæs kirke,
”Dalgård”, var til salg. Det
skulle være der!
Flere flytninger og varieret
arbejdsliv

Senere blev det til endnu en
gang flytning, denne gang til
en mindre ejendom på Klinteskovvej, da Jørgen gerne
ville bo lidt tættere på skov/
vand, og lidt mere isoleret
end på Stævnevej. Marianne
havde sin lærergerning, og
Jørgen fik prøvet lidt forskelligt af. Han var bl.a. ansat
på sukkerfabrikken i Assens
og blev senere skovarbejder,
hvilket bekom ham særdeles
vel. Det var en skøn tid, husker han. Derefter blev han
fastansat i Hjemmeværnet,
hvor han var depotbestyrer
gennem en længere årrække,
samtidig med at han var hårdt
engageret som instruktør i det
frivillige hjemmeværn i Flyvevåbnet. Disse år har givet
Jørgen mange gode venner,
bl.a. i England – venner som
han stadig har tæt forbindelse
med. Det blev imidlertid til
endnu en flytning. Efter ca.
5 år ovre på Sandet – Klinteskovvej – flyttede parret til
den nuværende adresse på
Lindhovedvej, hvor der var
et jordtilliggende på 12 tdr.
land, som Jørgen drømte om
at drive. Han ville også gerne
endnu tættere på vandet. Jørgen brændte for at sejle – en
anden altoverskyggende interesse, og i laden lå en lille
norsk spidsgatter på 22 fod,

som blev brugt flittigt. Den
har været både i Sverige og
på Bornholm, samt mange
andre kortere ture. Jo, Jørgen
har oplevet meget i sit nu 80
årige liv.
Et oplevelsesrigt liv

”Hvad så nu, Jørgen?” spørger jeg. ”Sejler du stadig?”
”Jamen nu sidder jeg jo her.

Jeg har en gummibåd liggende i laden, men det bliver ikke
rigtig til noget. Marianne vil
ikke med mig ud mere, så det
er nok det…”
Jeg forlader Jørgen og hunden og tænker på, hvor meget
dette menneske har oplevet.
Et stort TILLYKKE med de
80 år. ”Håber du får en sejltur
mere…”

Jørgen på sejltur med familie

KORT NYT
En fernisering
– og en nyhed
Lørdag den 8. juli fyldtes
den smukke gårdhave med
kunstinteresserede
mennesker, der for en dels vedkommende var et gensyn og
for andre et nyt møde med
en nyudvikling af Dalype
Kultur, som galleriet hedder.
Per Lyder Dahle kunne fra
trappen meddele officielt,
at der nu var dannet to foreninger, foreningen Dalype
Helnæs og foreningen Dalype Gulsvik, som holder til
i en tidligere skolebygning
i Hallingdalen i Norge. I en
pressemeddelelse i sidste
nummer af HelnæsPosten
fortalte Per Lyder Dahle udførligt om disse foreningsdannelser, som de første
spæde skridt til et mere fasttømret kulturelt samarbejde
mellem de nordiske lande og
vel især Danmark og Norge.
Ikke alene tænkes på billedkunst, men andre kunstarter
og kulturelle initiativer vil
komme på tale efterhånden
som idéen slår an. Den første udstilling i denne nyskabelse er kaldt Nordisk

Indblik 2012, hvor 8 nordiske kunstnere udstiller deres
værker først på Helnæs og
derefter vandrer udstillingen
til Norge og siden til Sverige
og sådanne trekantsflytninger er tænkt som metoden til
at skabe et indblik hos hverandre, til skabelsen af fællesnordisk identitet og, efter
initiativtagerens forhåbninger, fremme en konstruktiv
dialog.
De mange, som kender Helnæs gl. Præstegård som spillested for Musikforeningen,
som oprindelig udgik herfra,
vil efter de lagte planer blive
inviteret til endnu mere musik, litterære caféer og lignende nyskabelser, ikke for
at galleriet vil konkurrere
om publikum og opmærksomhed, men tværtimod
søge at skabe en tradition og
en tyngde af den nordiske
mangfoldighed, som hensigten med foreningsdannelserne er det første skridt
til. Det helt ideelle og visionen må være at skabe et

Læs mere på side 6

t

ville Jørgen ikke rigtigt lave
noget, og hans mor fik så, da
han blev gammel nok – meget resolut – lavet en aftale
med D.F.D.S. om, at Jørgen
skulle hyres som skibsdreng,
og det var han i ca. et år – i
øvrigt sammen med en anden
skibsdreng, der hed Mogens
Frohn Nielsen, den senere leder af Fultonskolen i Assens.
Senere kom et års ophold i
England som ”landarbejder”
gennem et udvekslingssystem, hvor han var sammen
med en hel flok unge fra hele
verden. En dejlig tid, som
grundlagde et solidt kendskab til det engelske sprog.
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Menighedsrådsvalg
efteråret 2012

Fortsat fra side 5

Helnæsposten giver mig
mulighed for at orientere om
det valg, som skal være til
menighedsrådet i efteråret.
På orienteringsmødet i september vil der blive orienteret både om reglerne for valget og om menighedsrådets
arbejde. På mødet kan man
stille yderligere spørgsmål.
Derfor mød frem, hvis du
vil vide mere.
Per Lyder Dahle byder stort publikum velkommen

sted, der på helårsbasis kan
gro til et sted, der fylder det
store smukke hus og dermed
skaber håb for en varig virksomhed.
Indtil man komme dertil
er der udstillingen Nordisk
Indblik 2012, som er en oplevelse at se på. Hele huset
er optaget af de otte kunst-

Foto: pd

neres meget forskelligartede
udtryksformer. Udstillingen
varer til 8. september og der
er åbent hver lørdag-søndag
fra 12-16. Og grupper efter
aftale.
pd

Menighedsrådets sommerudflugt
Lørdag den 18. august 2012

Herregården Nørre Vosborg og
Vedersø Præstegård
Rundvisning begge steder
Middag på Nørre Vosborg
Kaffe på Vedersø Præstegård
Hjemtur langs Vesterhavet og Ringkøbing Fjord
Tilmelding senest 7. august
tlf. 2720 1668, 6477 1315 eller mail mtherp@gmail.com
Pris 150 kr. – (se tekst side 3)
Vi glæder os til at se dig på turen
Menighedsrådet for Helnæs Sogn

Orienteringsmøde

Se om tid og sted i annoncen på side 7. Der vil blive
fortalt om opstillingsmødet,
opstilling af kandidater, og
om frister for indlevering
af kandidatlister osv. Valget
bortfalder, hvis der kun er
en liste, men bliver gennemført som afstemningsvalg,
hvis der opstilles flere lister,
ligesom ved byrådsvalg. Det
er vigtigt at vide, for hvis
man vil være med til at bestemme sammensætningen
af det menighedsråd, som
skal sidde de næste fire år,
så kan det være afgørende,
at man kommer med til orienteringsmødet. På Helnæs
har man, som i mange andre
sogne tradition for at lave én
liste.
Valgbestyrelsen, som tager sig af orienteringen om
valget, vil også fortælle om,
hvem der er valgbare og
hvem der kan være stillere
for listerne.
Læs selv om, hvad man går
ind til på www.menighedsraadsvalg2012.dk og få
mange andre oplysninger
samme sted. F. eks. fortæller nuværende medlemmer
om, hvordan de synes, det er
at være i et menighedsråd.
Måske fik du lyst til at stille
op.
Som formand for Helnæs
Menighedsråd vil jeg på orienteringsmødet fortælle lidt
om, hvad vi har af arbejdsopgaver, hvad vi har arbejdet med i den 4 års periode,

vi har været valgt og lidt om
fremtidige opgaver.

Lidt forhåndsviden om
arbejdsopgaverne

At deltage i menighedsrådsarbejde er en facetteret opgave, Man kunne også kalde
det en blandet landhandel.
Kultur og bygninger

Det er kulturbevarende, når
man tager stilling til alt med
bygningerne, som skal følge
med tiden, hvad angår brug
og praktisk vedligeholdelse,
men hvor det er vigtigt ikke
bare at ændre på hvad som
helst, men bevare det værdifulde og særlige ved bygningerne og deres omgivelser.
Hvert år skal menighedsrådet derfor tilse alle bygninger grundigt ved en særlig
synsforretning. Menighedsrådet vælger en kirkeværge
til at have det daglige tilsyn
med bygninger og med arbejdende håndværkere.
Arbejdsgiver

Menighedsrådet er arbejdsgiver for de ansatte og skal
sørge for gode og velordnede løn - og arbejdsforhold
for dem. Der er ligefrem en
bestemt person, som i det
daglige på menighedsrådets
vegne varetager denne opgave, nemlig kontaktpersonen.
Begravelsesmyndighed

Det er selvfølgelig præsten,
som foretager begravelser
og bisættelser, men det er
kirkeværge og graver, som
sammen løser de praktiske
ting, som ligger forud, som
at udpege gravsted og alt,
hvad der ellers har med det
at gøre.
Arrangør

Under denne overskrift
kommer måske noget af
det, som er mest synligt for
menigheden, nemlig alle de
forskellige aktiviteter, arran-
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gementer, særlige gudstjenester, koncerter, foredrag, udflugter og sangaftener, som
menighedsrådet står for.
Blot for at nævne lidt at det,
menighedsrådet tager på sig
at arrangere for menigheden. Heri ligger selvfølgelig
også bekendtgørelse af de
ting, der arrangeres, hvorfor
pressevirksomhed naturligt
følger med. Det gælder både
på kirkens hjemmeside –
www.helnaeskirke.dk i Kirkebladet, Helnæsposten og i
ugeaviserne.
Nogle af de opgaver kunne
se ud til ikke at have noget
med kirken at gøre. Men det
har også med menigheden
og menighedslivet at gøre
at være sammen andre steder end i kirken. Måske kan
det lettere forstås, hvis jeg
her nævner menighedsrådsløftet, som alle valgte medlemmer skal underskrive og
arbejde for.

og omtaler mødet, selv om
det først er i september.
Der er ingen tilmelding, du
kommer bare. Også meget
gerne selv om du ikke plejer
at komme.
Når orienteringen er slut
holder vi en pause, hvor vi
drikker kaffe og taler lidt
sammen.
Opstillingsmøde

Så er vi til opstillingsmøde,
hvor kandidater kan melde
sig eller blive foreslået. I
Helnæs menighedsråd skal
der – udover præsten – sidde
5 valgte medlemmer. Vi håber, der kommer mange forslag til kandidater, og at der
kan blive opstillet en liste af
mennesker, som vil arbejde
for sognet de næste fire år.
Der kan stadig indleveres lister efter opstillingsmødet.
Bliver det ved den ene liste,
har vi et nyt menighedsråd.

Løftet lyder

Få indflydelse på valget

»Undertegnede erklærer her
ved på ære og samvittighed
at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den
danske evangelisk-lutherske
folkekirke, så at den kan byde
gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst.«

Det orienterende møde bliver efter orienteringen til et
opstillingsmøde, hvor man i
princippet vælger det kommende menighedsråd. Det
er derfor vigtigt at komme
til dette møde, hvis man
gerne vil have indflydelse
på, hvem der bliver valgt eller hvis man vil melde sig
som kandidat til rådet.

Altså er hovedformålet med
arbejdet i menighedsrådet,
at byde gode vilkår for den
kristne menigheds liv og
vækst. Menighedens liv og
menighedens vækst skal
menighedsrådet arbejde for,
men samtidig være tro mod
budskabet i kirken. Det kan
man så gøre på mange måder, og det er måske det, der
kan skille kandidaterne, da
forskellige mennesker, vil
gøre forskellige ting, hvis
de sidder i et menighedsråd.
Hvad mon du ville lægge
vægt på?
Vi er i Helnæs menighedsråd meget interesserede i,
at så mange som muligt
deltager i valget af det kommende råd og håber derfor
på stort fremmøde. Derfor
annoncerer vi allerede nu

EDC Christian Darum er en moderne ejendomsmæglervirksom
hed, der i dag drives af statsaut. ejendomsmægler Christian Darum
samt et veluddannet team med stor salgserfaring indenfor villaer,
rækkehuse, landbrug, andelsboliger og fritidshuse.
Hos os får du døgnudstilling i lokalområdet samt fleksibel mar
kedsføring efter nærmere aftale.

e og se
Læ
nen
entatiofor vores
spørgslen og indsigten i markedet er væsentlige
præsfaktorer

tilbag til efter
Vores veluddannede personale, vores indgående
n digkendskab
succesfulde resultater med salg af din bolig.

Se boligfilm af en
lang række boliger til salg på edc.dk
Vil du se mere, så kom ind og
aftal en fremvisning

boliger
række
en lang
film af på edc.dk
lg
sa
og
l
ti
m ind
e, så ko ing
se mer
Vil du l en fremvisn
af ta

Se bolig

Kom god

t videre

Mød os i
forretningen

Christian Darum

Trine Redhead

Lone Clemmesen Regina Lemmicke

EDC Christian Darum
Østergade 45 · 5610 Assens
561@edc.dk · edc.dk/assens

64 71 31 50

Helnæs Menighedsråd indbyder til

Orienteringsmøde

vedr. menighedsrådsvalget 2012
Onsdag den 12. september kl. 19.00 i Borgerhuset

Hvad siger du?

Har du lyst til at få uddybet
noget af dette, som er en
meget kort opsummering,
så kom til mødet den 12.
september. Har du tænkt, at
du kunne bidrage med dine
kompetencer, så kom og lad
dig opstille som kandidat.
Selvom vi er et meget lille
sogn, har vi stor tradition for
at ville bevare vores kirke
aktiv. Vil du kun lytte til orienteringen, er du også meget
velkommen i Borgerhuset
den 12. september kl. 19.
Marianne Therp
Formand for Helnæs
Menighedsråd

•

Formanden redegør for menighedsrådets arbejde i
den forløbne periode og de kommende opgaver

•

Valgbestyrelsen gennemgår reglerne for opstilling
af kandidater

•

Der afholdes opstillingsmøde i forlængelse af
orienteringsmødet

•

Overvej allerede nu, om det kunne være noget
for dig at være med i et meningsfyldt, alsidigt og
givende menighedsrådsarbejde

Menighedsrådet vil være vært ved en kop kaffe og kage
Vel mødt
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Spinning Wheel i tørvejr		

Foto: Tina Valbjørn

Koncerter
Jazz i Rosenhaven 30. juni
Helnæs Kultur- og Musikforening inviterede den 30.
juni om eftermiddagen til
Jazz i Rosenhaven. Fra Helnæs præstegårdshave var
man flyttet til Barløse præstegårdshave. Kirsten og
Hans Paustian havde åbnet
dørene for koncerten, da de

AUGUST 2012
lens sluser sig lukkede i de
3 timer orkestret spillede.
De fire meget dygtige musikere spredte den helt rigtige
stemning med deres store
musikalitet og gav mange
smil og rytmiske bevægelser i kroppen hos tilhørerne.
Både når de bevægede sig
rundt i haven og når de sad
og nød musikken.
Publikum bliver dog ikke
snydt for en jazzkoncert i
Helnæs
præstegårdshave.
Den finder sted lørdag den
11. august kl. 20 og har temaet Billie Holiday.

Cabaret 14. juli
30 gæster var tilmeldte til
koncerten med Uta Motz
og Anders Allentoft. Da
publikum begyndte at ankomme til Helnæs Gl. Præstegård, blev det åbenbart
at flere indfandt sig uden
på forhånd at have sikret
sig plads. Der blev båret
stole ind, og alle fik plads.
Et luksusproblem for bestyrelsen, blev løst. Som sidste
år, hvor Uta og Anders også
var solister, blev det en fantastisk aften, hvor de med

selv holder meget af jazz og
derfor gerne ville lade deres
flotte have være rammen om
en af Kultur- og Musikforeningens jazzkoncerter.
Spinning Wheel sad trygt og
godt i tørvejr under opstillede pavilloner på terrassen,
hvis det skulle have regnet,
men heldigvis holdt him-

Kædedans i Præstegårdshaven		

Foto: Tina Valbjørn

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

HÅNDKØBSUDSALG
Fra Assens Apotek
Varetur til Helnæs
HVER FREDAG

DANSKE SPIL

EBBERUPVEJ 75

TLF. 64 74 11 82
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deres spil og sange, førte os
rundt i verden og tiden. Uta
var betagende, når hun med
stor intensitet fremførte
numrene og hendes stemme
mestrer at udtrykke stemninger i sangene på alle niveauer. Uta og Anders fik
også lært os en kædedans
i gårdhaven, inden vi gik
til pausen. De langvarige
klapsalver både mellem
numrene og ved koncertens
afslutning var helt fortjent.
Vi havde alle en dejlig aften.
Mtp/pd
Kammerkoncert 28. juli
Aftenens trio var en lidt anden end den annoncerede i
foreningens katalog. Siden
engagementet var etableret
havde trioen skiftet pianist,
idet Frederik Graversen var
kommet til. Trioens navn
var også skiftet til Aquila
Trio. Trioen er således en
nystartet klassisk klavertrio
bestående af tre unge mu-

sikere fra konservatoriets
solistklasse: Loussine Azizian på violin, Julie Tandrup Kock på cello og Frederik Graversen på klaver. I
deres præsentationsmateriale på nettet skriver de bl.a.
”De fleste af de store komponister har ladet sig inspirere af klavertrioformen til
at skrive en perlerække af
mesterværker, og Aquila
Trio brænder for at præsentere dette fantastiske repertoire for et bredt publikum”.
Der står meget mere, især
imponerende CV’er for
de unge musikere, som er
på vej ud i Verden. Aquila
betyder ørn og er en del
af den græske mytologi
og samtidig navnet på et
stjernebillede. ”Stjernestøv
i luften”, nævnte aftenens
vært,
Musikforeningens
formand Marianne Terp
i sine tak-for-i-aften-ord.
Hestestaldens fyldte rum
rungede af klapsalver efter tre forrygende numre af
hhv. Beethoven, Schubert

Aquila Trio set fra oven Loussine, violin,
Foto: Tina Valbjørn
Julie, cello, Frederik, flygel og Andreas, nodevender

og Shostakovich var blevet spillet med indledende
musikhistoriske vejledninger af Frederik Graversen.
Som kvittering for publikums begejstring spillede
trioen et ekstranummer:
Mendelssohn’s
Scherzo,

som atter udløste et stort
og velfortjent bifald. Det
var i sandhed en koncert,
der overbeviste enhver om,
at kammermusik af den
klasse, hører til i Helnæs
Kultur- og Musikforenings
koncertprogram.
pd

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

ÅRETS Detailkæde

mad med mere

mesterslagteren
Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58
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Helnæs Højskole
Ro og PausePlads – Plads til:
En KunstPause – til ny energi
En TænkePause – til nye input
En FordybelsesPause – til nye vinkler
En AktivPause – til en ny start

www.helnaes.dk Tlf. 64 77 19 93
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Tale ved sammenkomsten efter Annies
bisættelse den 20. juli 2012
Mindeord om Annie Lundhøj, der døde mandag den 16. juli 2012. Efter aftale med Annies nære venner, Ditte og Knud Erik Meinertz,
Sjællands Odde, bringer vi disse mindeord, som udtrykker ord og tanker på vegne af de mange, der mindes Annie med særlig
glæde og taknemmelighed for hendes aldrig svigtende positive livssyn.

Annie fyldte meget i vort liv.
Her ved hendes mindestund
skal hun også fylde meget.
Jeg vil da sige et par ord om
Annie. Hun har betydet meget for os alle. Et livstykke
var hun, og hun blev et stort
stykke liv i hvert enkelt af
vore liv.
Fra hun og Bob kom til Helnæs har Ditte og jeg løbende
fået et levende billede af Helnæs og af jer, der bor her. En
sjov situation, et finurligt portræt og somme tider noget,
der skulle læsses af, men altid
loyalt overfor Helnæs og jer.
Hun og Bobs flytning til Helnæs blev et flot møde mellem
land og by. Annie holdt af jer
og I tog langsomt bestik af
hendes Ferragamo sko, chikke tørklæder og smagfulde
smykker. Jeg tror, hun dannede mode her.
Det var en fest at besøge Annie og, det var en fest at ha’
hendes besøg. Altid veloplagt
og parat til eventyr. Når vi
mødtes i køkkenet om morgenen sad hun med sin smukke og sunde anretning. ”Hvad
skal vi lave i dag?”. Stort eller
småt. Intet var for besværligt.

Altid vidste Annie at få en
oplevelse ud af det og dele
den med os.
Efter en simpel strøgtur til
København kom Annie, Ditte
og Else Bang hjem til Odden.
Jeg skulle høre om turen,
men alle tre piger knækkede
sammen af grin ved Annies beretning. Annie kunne
se det store i det små og det
morsomme i det almindelige.
En anden ting vi har beundret hende for, særligt i de senere år, var hendes evne til at
trække sig op ved sit smukke
sølvgrå hår. Annie havde eksperimenteret med lykkepiller, men var ikke tilfreds med
resultatet. Faktisk var hun
rigtig ked af det, og vi var
bekymrede. Vi kørte derfor
til Helnæs og tog Annie og
lykkepillerne med til Berlin.
Efter en hel dag på Museumsøen gav vores møje med at
nå tilbage til hotellet i rette
tid for pillerne, anledning til
morskab i en sådan grad, at
der nærmest blev tale om pillemisbrug.
Annie overlevede indtil i
mandags med en sund galgenhumor. Da Ditte og jeg
sidst besøgte Annie i Bakke-

Aut. El-installatør

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

Annie Lundhøj klar til udflugt pinsedag 2012

huset, havde vi netop været til
en begravelse, og jeg beklagede mig over at have måttet klare min livvidde med et
barberblad. Annie var sikker
på, at jeg kunne få et pænt sæt
begravelsestøj i Assens. ’Deres Tøjmand’ var ikke til begravelsestøj. Annie fandt dog
hurtigt en pæn jakke og et par
mørke bukser. ”Men Annie
det kan jeg da ikke ha’ på til
en begravelse”. ”Jo det kan
du, og du kan i hvert fald ha’
det på til min begravelse”. Så

Foto: pd

morede vi os. Nu står jeg da
her i Annies begravelsestøj.
Sådan kommer tingene til at
hænge sammen, som jeg synes Annie formåede i sit liv.
Jeg vil slutte med at citere fra
salmen ”Du som har tændt
millioner af stjerner”. Den
vi sang i kirken i dag. ”Tak
for den glæde, der fyldte vort
hjerte, hver gang du gjorde
vort liv til en fest”.
Ære være Annies minde.

Vinduespolering
2010
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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Fra Helnis Kapel til
Helnæs kirke

Kirken
af Poul Dreisler

Den 1. maj 1618 indviede biskoppen over Fyn, der tillige
var hofpræst hos Chr. IV, dr.
Hans Mikkelsen, ”Helnis
Kapel”. Hermed havde de ca.
250 beboere på Helnæs fået
et lokalt ”gudshus, på deres
egen bekostning”. Selvom
halvøen hørte under krongodset Hagenskov, med Jørgen
Brahe som lensmand, var det
bønderne selv, der måtte sørge for bygningens opførelse.
Indtil da havde menigheden
først hørt til Dreslette kirke,
hvor der i 1400-tallet var
bygget et sidekapel til netop
dem. Omkring tiden for reformationen (1536) flyttedes
tilhørsforholdet til Sønderby
Kirke, der ligesom Dreslette
hørte under Hagenskov. Hvad
årsagen til flytningen var, vides ikke. Afstanden til de to
kirker var ca. lige lang, 13-14
km, og meget tidskrævende
og til tider både vanskelig og
farlig, idet passage af tangen
mellem Helnæs og Fyn (Langør) kunne være barsk.

er klar over, at det kunne der
ikke blive tale om. Efter en
interessant brevveksling om
betjening og aflønning af
præst og af den kapellan, som
skulle ansættes i Sønderby,
gav kongen den 9. april 1617
sit endelige samtykke til kapellets opførelse. Kapellet
blev opført af rå kampesten,
uden tårn og kamtakkede
gavle. Det hvidkalkede langhus fik fire fladbuede vinduer
i syd og tre i nord. En fritstående klokkestabel blev opført
i tilknytning til kapellet. Stedet, der blev valgt til byggeriet, ligger på det højeste sted
ca. i midten af landsbyen med
lige lang afstand fra de yderste af gårdene i byen Helnæs.
Vestgavlen vender direkte ud
mod Maden, der på byggeriets tidspunkt var en lavvandet bugt, hvis vand skyllede
ind mod bakkens fod.
Fra kapel til kirke

Undervejs har kapellet skiftet udseende og er blevet til

Kirken set fra øst mod vest		

Foto: Tina Valbjørn

en kirkebygning i stil med
andre mindre kirker. I 1694
efter Hagenskov var blevet til
Frederiksgave og privatejet
(navneændring og udskilt fra
kronen i 1667) har man måttet flytte døren fra sydmuren
til vestmuren for at få mere
plads i kirkerummet, idet der
var blevet etableret 4 nye fæstegårde af Niels Banner, den
nye ejer af Frederiksgave, og
hver gårdfamilie skulle have
sin egen stolerække. Især efter Helnæs blev et sogn med
egen præst i 1738, har skiftende kirkeejere gennemført
ændringer af kapellet til en
rigtig kirkebygning. I 1740

opførte major Frans Joakim Dewitz, Frederiksgave,
et klokketårn af teglsten på
vestgavlen med blændingsgavle og pinakler, ligeledes
blev østgavlen ændret med
opførelse af blændingsgavl
og kamsten.
Arrangementet med at en kapellan fra Sønderby betjente
Helnæs fungerede i 120 år,
hvorefter Helnæs ved kgl. resolution af 6. maj 1738 bliver
et kirkesogn med egen præst.
Nu var anledningen den, at en
ældre og svagelig sognepræst
i Sønderby, Nicolaj Treven,
med begrundelse i sit dårlige
helbred ”bad sig fritaget for
den besværlige præstevirksomhed på Helnæs”. Præsteembedet i dette lille sogn, der
på intet tidspunkt har haft
mere end maks. 600 beboere
(omkr. 1920), varede til 1974,
da Helnæs og Dreslette atter forenendes, idet sognene
fik fælles præst med bopæl
i Dreslette Præstegård, men
forblev i øvrigt selvstændige
sogne.
Kirkens indre og gravminder

Den næste ejer, Niels Ryberg,
(1725-1804) lod gennemføre
en ombygning af kirkens
indre, der fuldendte bygningens ændring fra et lavloftet
kapel til kirkebygning. Niels
Ryberg ændrede loftet fra

Ønsker om et ”Gudshus”
imødekommes

Netop disse forhold var begrundelsen for Helnæsboernes anmodning til kongen
(Chr. IV) i 1616 om at få eget
”gudshus”. Ordet kirke bliver
ikke brugt, idet man givetvis

Egen præst i 1738

Udkig gennem tårnluge		

Foto: Tina Valbjørn

Læs mere på side 12

t

Folderen, der fortæller
besøgende om Helnæs Kirke,
er under revision. Som led
i det arbejde, vil der her
blive givet en mere udførlig
beretning om, hvordan den
lille menigheds kapel blev til
en kirke med egen præst end
der – muligvis - bliver plads
til i folderen. Artiklen skal ses
som et led i denne revisionsproces, hvorfor en række
andre vigtige forhold vedr.
kirken ikke nævnes her.
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Fortsat fra side 11

et bjælke- og bræddeloft til
et gipsloft med stukkatørarbejder, hvor der over prædikestolen blev sat en krans
med en due i midten, som en
lydhimmel, der ellers ikke er
plads til. Gulvet blev gravet ud
og sænket, så der blev mere
højde i kirkerummet. Dette
medførte andre ændringer,
bl.a. at der nu var et par trin
ned i kirkerummet fra våbenhuset og at de få gravlagte
inde i kirken tilsvarende måtte
sænkes Det var således, at de
fire bønder, der havde ydet
det største arbejde eller ledet
bygningen af kapellet blev
lovet gravlæggelse i kirkerummet. Gravenes placering
og navnene på de fire kendes
ikke. Niels Rybergs ændring
af kirkens indre (1784) omfattede også en fornyelse af
inventaret, hvor stolerækker
med muslingeskal-gavle og en
smuk prædikestol i massiv fyr
med ornamenter, der ligner
muslingeskaller, rokokoens
foretrukne dekorationsform,
former tre fag, der rummer
kors, lovens tavler og anker.
Hele interiøret er gennemført
i en stil, der kan betegnes som
overgang mellem rokoko og
Louis Seize. Alt dette fuldendte bygningens udvikling
fra det primitive kapel fra
1618 til en nydelig landsbykirke med et ydre og et indre
som i sin prunkløshed passede til det lille sogns behov og
til de midler, der havde været
til rådighed for menighed og
stedets ejere, især godsejerne
på Hagenskov/Frederiksgave,
(atter Hagenskov i 1962).
Alterbord og altertavle

Altertavle og alterbord udgør
en fornem afslutning på kirkerummet mod øst. Alterbordet
er et enkelt sammentømret
træbord, der bærer altertavlen,
der er malet af kunstmaleren
Søren Lund fra Horne og opsat 10. april 1885. Motivet til
altertavlen er hentet i Luk.
Kap.10, v. 38-42. ”Jesu besøg
hos Martha og Maria”. Over
altertavlen er ordet Jehova, på

Kirkeskibet		

Foto: Tina Valbjørn

hebraisk, malet som en stråleglans mellem basunspillende
engle. Altertavlen er skænket
af lokale bønder. Den første
altertavle var skænket af lensmand Jørgen Brahe og hans
frue, Anne Gyldenstjerne.
Den forestillede ”Jesu nadver
med disciplene”. Lensmanden, Jørgen Brahe, havde faktisk givet flere gaver til kapellet/kirken, bl.a. en kalk i sølv.
Den blev stjålet i 1985. Nu står
her to store lysestager i messing, skænket af Niels Ryberg
i 1784. Den syvarmede lysestage er skænket af pastor Ronæs og frue i 1920, det år han
tiltrådte som præst på Helnæs,
han rejste fra Helnæs 1923.
Den stjålne alterkalk blev i
1986 erstattet af en kalk samt
en kande begge i sølv udført
af sølvsmed Jørgen Dahlerup.

var en populær model at hænge op i kirker. 30 kirker har
dette skib hængende. I skibet
er der to breve. Et fra giverne,
der siger: ”Dette Skib, der
bærer den latinske Paaskrift
DONUM NAUTARUM, er
en Model af Fregatten Jylland,
bygget af Skibsbygmester
Gorm Clausen, Marstal, og
skænket af undertegnede Sømænd til HELNÆS KIRKE i
Aaret 1929.
Vi udtrykker herigennem vor
dybfølte Tak til den Kirke,
hvor vi er blevet indviet til
Medlemmer af den kristne
Menighed, og til det Sogn,
hvor vi er født og opfostret”
Den latinske tekst betyder:
Sømændenes Gave.

Døbefont

Døbefonten er af granit. Dåbsfadet i messing er skænket af
Niels Ryberg i 1784. En tidligere, udskiftet, døbefont, en
romansk fonte-kumme med
rankedekoration, blev uretmæssigt fjernet af en sognepræst, der tog den med sig, da
han rejste i 1811. Den findes
nu på Nationalmuseet, hvortil den blev bragt til fra Kerte
kirke i 1893 hvor museet købte den til ejendom.
Kirkeskib

Kirkeskibet, der hænger i Helnæs Kirke er en tro model af
fregatten Jylland. Der er ingen forbindelse mellem netop
dette skib og Helnæs, men det

Det andet brev er skibsbyggerens forklaring på en række
forhold vedr. fregattens betydning i krigen 1864 og en række tekniske data om skibet.
De otte givere var: H.P. Fløjborg, H.J. Hansen, Mads Hansen, Peter Hansen, Marius
Jensen, Niels Larsen, H. Marius Madsen, Peder N. Pedersen. Alle født på Helnæs og
alle havde de sejlet enten som
fiskere, skibsførere af eget eller fremmed skib, ved fyr- og
vagervæsen etc. og alle havde
været borte fra Helnæs i kortere og længere tid. Kun to boede på Helnæs i 1929.
Præstegård

Præstegården som er beliggende ved foden af kirkebakken er opført i 1860 i en smuk
ny-klassicistisk stil i lighed

med enkesædet Solhøj ved
Dreslette Kirke, begge med
Hagenskov/Frederiksgave som
model. Præstegården er opført efter krav/ønske af en nytiltrådt pastor Lange, som var
godsejersøn fra Ørbæklunde.
Han ville ikke bo i den daværende præstegård (bygget
ca. 1738), der blev karakteriseret som ” meget gammel og
indskrænket”. Pastor Lange
ville betale halvdelen af byggesummen for en pæn, og til
ham, passende præstegård og
sådan blev det. Siden sognepræsten tog bolig i Dreslette
(1974), har den smukke ejendom været bolig for familien
Arp Hansen og på stedet har
et kunst- og kulturliv, foldet
sig ud i galleriet i den oprindelige hestestald. Siden 2008
har stedet i sin helhed fungeret som galleri og musiksted.
Kirken på lokale hænder

Kirken var blevet statsejendom igen i 1824, som en konsekvens af Rybergfamiliens
konkurs, og solgtes 1854 sammen med alt andet, der havde
været statens ejendom i perioden 1824 til 1854-56 (faktisk
hele Helnæs). En bonde, Lars
Nielsen, matr. 30, (nu Gudmundsdal) købte kirken for
en sum, som var det dobbelte
af, hvad en stor gård kostede.
Der var ikke meget jordtilliggende til præstegården, hvorfor det må antages at købet
var begrundet i at tiendeafkast
o.lign. afgifter har givet en
fornuftig forrentning af investeringen. I 1914 blev kirken
en selvejende enhed forvaltet
af et menighedsråd.
Kilder:
Nuv. folder: Helnæs Kirke
med foto af Arp Hansen og
tekst af Anne Hansen.
Lars Boe Thomsen: Boernes
Slægtsbog, 1960
Carlo Jacobsen: Korte træk
af Helnæs sogns historie, genoptryk 2000
Erik Horskjær (red.): De danske Kirker, Bind 7, Nordfyn,
1966
Div. net opslag

AUGUST 2012		HELNÆSPOSTEN

Boe-nyt i farver og
med ny redaktør

Boe-Nyt – forsiden af
Boe-samfundets blad

De fleste Helnæsboere ved,
at halvøens befolkning i
meget stort omfang er i familie med hinanden. Dette
er – eller var – ikke usædvanligt på øer og halvøer
eller andre afsidesliggende lokaliteter. Især familier med navnene Bo(e) og
Storm har på Helnæs været
fremherskende og er også
blevet mikset ind i andre
familier med alenlange
stamtavler. Udforskningen
af denne tusindtallige skare
af arvtagere og efterkommere af slotsfogeden Peter
Hanssen, Langørsbo, anno
1546, har kastet artikler,
bøger, mindestene og en
forening, Boesamfundet, af
sig. Foreningen udgiver et
blad BoeNyt, som nu i sin

19. årgang har fået ny redaktør og nyt layout. Janus
Storm, Lindhovedgård, er
den nye redaktør og præsenterer bladet BoeNyt med
farver, dog kun på omslagssiderne, der også har fået et
nyt layout.
Helnæsposten ønsker hermed tillykke med at endnu
et blad udgår fra halvøen
med lokal redaktør. Janus
har i en programerklæring
meddelt, at han bl.a. vil
bruge sin insiderviden fra
det lokale arkiv til at formidle stof herfra, dog især
i relation til BoeNyt’s læserkreds, medlemmerne af
Boesamfundet. (Som alle
interesserede i øvrigt kan
melde sig ind i). Og han fortæller da også om en masse
historiske forhold, han eller
andre har gravet op af arkivets dybder. Desuden annonceres det årlige stævne,
der skal finde sted på Helnæs med et besøg på redaktørens bopæl som hovedattraktion. Bladet udkommer
4 gange om året i et oplag
på 250, som sendes til medlemmerne. HP ønsker redaktøren god vind med bl.a.
formidlingsopgaven fra arkivet, som ganske afgjort
vil interessere læserne.
pd
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Kom ind til din forhandler og hør hvordan!
Kom ind til din forhandler og hør hvordan!
rødvin Kom
og ind
meget
mere og
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til din forhandler
hvordan!
materialer, der tåler vand.
Pris pr. liter kr. 43,75
Automower®® 305
Automower 305
Til græsplæner på® op til 500 m22.
Til
græsplæner på op
Automower
305til 500 m .
Vejl. udsalgspris 10.995,–
Vejl.græsplæner
udsalgspris 10.995,–
Til
på op til 500 m2.
Vejl. udsalgspris 10.995,–

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

Antibak Cleaner

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

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

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

Pris pr. liter kr. 43,75

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

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

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

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

Vi hjælper Dem til rette med alt

Byvandring på Helnæs
Helnæs Lokalhistoriske arkiv vil igen i år arrangere en
byvandring på Helnæs, lørdag den 11. august 2012 kl.
13.30.
Arkitekt Steen Kjær fra Skydebjerg deltager og fortæller
om byggestil på de forskellige huse.
Denne gang mødes vi ved
Helnæs mølle, hvor bestyrer
Jesper Kristensen vil fortælle om området og hvad

der sker af aktiviteter der.
Der bliver lejlighed til at se
de nye Shelters og nyde den
fantastisk flotte udsigt fra
klinten. Andre huse i området beses. Der bliver indlagt
en kaffepause i Borgerhuset,
hvor kaffe og kringle kan
købes for 25 kr., hvorefter
man kører eller cykler til en
anden lokalitet på Helnæs.
Alle er velkomne til at deltage
ah

Hos os kan De gratis få tilsendt
pjecen »Min Sidste Vilje«
Se: www.bedemand.dk
Vi svarer altid på tlf. 64 74 10 47
www.bedemandhassedixen.dk

Salg af gravsten fra egen udstilling
Savværksvej 2G · Glamsbjerg
En af vestfyns største udstillinger
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DET SKER AUGUST 2012
11.00
9.30
11.00 (K)
9.00 (LH)

Helnæs Lokalhistoriske
arkiv
Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl. 9.30
til 11.30
Forsamlingshusets
Årskalender
Høstfest
31. august
Generalforsamling 13. nov.
Juletræ
15. december
Bestyrelsen
Invitation
Helnæs
petanqueforening
spiller hver tirsdag kl. 19.00 på
Sportspladsen v. Hegningen.
Har du lyst til at prøve spillet,
så kom og hyg dig med os.
Gåture
1. mandag i måneden kl. 19 fra:
August: Lis og Viggo,
Strandbakken 35.
September: Anette og Jørgen,
Lindhovedvej 5.
Sommerudflugt
Menighedsrådet ved Helnæs
Kirke har nu planlagt udflugt
den 18. august. Se ann. side 6.
Helnæs Kultur og
Musikforening
11. august Jazz i Præstegårdshaven
25. august Four Funen Females
8. september Opera
Alle koncerter begynder kl.
20.00. Det anbefales at reservere plads på 6173 4540
Bliv medlem og spar penge.
Se også www.helnæskultur.dk
Helnæs Camping
18. august – Vandretur på
Maden. Vi mødes kl 12:30 på
markvejen til maden.
18-19. august – Pileflet. Rie underviser i pileflet på campingpladsen. Begge dage 9-15.
25. august – Høstfest. Mon ikke
vi griller en gris som vi plejer?

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

Orienteringsmøde vedr.
Menighedsrådsvalget 2012
Borgerhuset onsdag den 12.
september kl. 19.00.
Se annonce og artikel side 6
og 7.
Mød frem og deltag i valget.
Menighedsrådet
Helnæs Forsamlingshus
Forsamlingshusets mail var
forkert, da vi annoncerede
Fugleskydning og aktiebetaling. Den rigtige adresse
er: hefohus@gmail.com. Vi
beklager fejlen. Vi modtager
fortsat gerne jeres mailadresser.
Bestyrelsen
Sommerfest
søndag 19. august
Helnæs
Beboerforening
afholder den årlige sommerfest på Sportspladsen,
søndag den 19. aug. kl. 1017. Der vil være både traditionelle og nye aktiviteter,
udover en dejlig frokostbuffet. Program udsendes 7.
august. Alle er velkomne.
Helnæs Beboerforening
Jens Zimmer
NORDISK INDBLIK 2012
Maleri, grafik.
Danske, svenske og norske
kunstnere udstiller på Helnæs Gl. Præstegård fra 8.
juli-8. sept. 2012.
Åbent lø-sø kl. 12-16. Grupper efter aftale.
Arrangør: Foreningen Dalype Helnæs

w w w. nana agger . dk

Gudstjenester i
Helnæs Kirke
05. aug.
12. aug.
19. aug.
26. aug

AUGUST 2012

Mød bispekandidaterne på
Helnæs
Som det er fremgået af dagspressen bliver mødet med
bispekandidaterne på Helnæs Højskole d. 5. august
alligevel til noget. Vi vil derfor gerne endnu en gang indbyde præster og menighedsrådsmedlemmer og andre
interesserede i Assens Provsti, til at møde bispekandidaterne på Helnæs Højskole
søndag den 5. august kl.
19.00-21.00.
Kaffe og kage. Pris 35 kr.
Helnæs Højskole. Helnæs
Byvej 63, 5631 Ebberup.
Sognepræst Anders L. Rasmussen, tlf. 40 38 30 68
Menighedsrådsformand,
Kærum sogn, Jørgen Madsen, tlf. 64 74 17 58
Godt nyt for krop og sjæl –
Gymnastik/Fitness
Borgerhuset starter nyt
gymnastikhold for piger i
alle aldre i samarbejde med
Idrætsforeningen. Vi begynder den 4. september og fortsætter hver tirsdag helt frem
til marts 2013.
Glæd dig til at få pulsen op
og få arbejdet kroppen igennem til god musik og et godt
grin. Instruktør er Charlotte
Foss Madsen, der garanterer
at gymnastikprogrammet er
for alle aldersgrupper. Nærmere information følger i
næste nummer af Helnæsposten. De bedste hilsner Borgerhuset og Idrætsforeningen

Sønderby
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

FORENINGER
Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120
Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2327 6858
Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Jørgen Nielsen
Tlf. 6474 1681
Udlejning: Bente Haines
bentehaines@hotmail.com
Tlf. 6066 3341
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Mogens Rasmussen
Tlf. 2726 1362
Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Tlf. 6477 1870
Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307
Skolekredsen for
Helnæs Højskole
Anders Lundbeck Rasmussen
Nørrelundsvej 4,
5683 Haarby
Tlf. 6477 1083
Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668
Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500
Helnæs Vandværk
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347 / 2081 0455
Menighedsrådet
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15
Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530
Helnæs Miljøog Energiforening
Fmd. Anders Lyng
Tlf. 6477 1804 / 2946 4619
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Køb og salg
Helnæs Kunst og
Håndværk
Så er der åbnet for sommeren – med Outlet og Second
Hand tøj til damerne.
Desuden kan du finde malerier og grafik af Marian Rune
Cafeen har åbent med lækker kaffe/the/ - øl/vand, is og
kager.
Ring venligst vedr. åbningstider.
Vel mødt på Stævnevej 9
Tlf. 6373 7013
Udlejes: Ferieappartment
Sælges: Ny børnerejseseng
300 kr., 2 stk. brugte, funktionsdygtige (antikke) brændeovne 8000 kr. og 6000 kr. og
Originale petroleums skibslamper pr. stk. 800 kr.
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæs Byvej 3,
5631 Ebberup
Tlf. 64 77 18 59
Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt,
udlejes. Tlf. 64 77 14 85.
Helnæs Antik.
Skovareal sælges
Skovstykke i Lilleskoven til
salg. Der er ikke landbrugspligt på jorden, så den kan ejes
af alle med anden matrikel.
Eigil 4042 9388
Afgræsning tilbydes
til får/heste mv, i skov og på
mark. Bøgeskovsvej 16.
Tlf. 30 48 86 12/ 40 50 97 00.
Hus udlejes:
143m² bolig 50m² carport og
redskabsrum.
Beliggende Stævnevej 10
Helnæs, 5631 Ebberup
Overtagelse efter aftale.
Kontakt: 64 72 22 72 / 20 27
16 72

ZONETERAPI
OG MASSAGE
Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11
64 77 16 12

15

PERSONLIGE
Pony græsning/pasning
tilbydes
Vi tilbyder græsning/pasning
og ridning af 2 stk. ponies
(stang: 110-140 cm).
Periode: Juli (evt. juni/
august) på Helnæs.
Erfaren hesteejer, mor til 2
rideglade piger, der har reddet i 2 år.
Henvendelse Lone Schramm,
Lindhovedvej 18
Ring gerne tlf. 64 77 15 06
Brudekiste sælges
Buet låg og jernbeslag fra
1867 (mørk grøn). l.130 cm,
h. 68, d. 59, pris 400 kr.
Henv. Ulla Dreisler
tlf. 64771272 el. 24628403
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

Efterlysning
Er der nogen der mangler en
sæk med frugt? Den ligger i
vores boks i frysehuset.
Den er kommet i efter afrimningen i vinter.
Der er 6 kg kirsebær, 3 kg
solbær og 2 kg jordbær. Der
står Bente på en af poserne
Henvendelse til Søgaard tlf.
6477 1870 /2012 3547
Kartofler på
Elmebjergvej 18
Ring og få et tilbud på større
partier og på vaskede kartofler.
Tlf. 31 33 41 49 / 64 77 12 68
Regner Madsen
Feriehus udlejes
Ældre bondehus, beliggende
helt ugenert med udsigt over
Maden, udlejes. tlf. 2143
1190

Taksigelse
Hjertelig tak for den store
opmærksomhed der blev vist
ved Annie Lundhøjs sygdom,
død og bisættelse. Tak for de
mange besøg på Svendborg
Sygehus og i hjemmet på Bøgeskovsvej. En helt særlig tak
for den enestående hjælp og
omsorg den lille gruppe af
familie og venner udviste i
de sidste svære døgn.
Med venlig hilsen
Familien fra Østergård og
Charlotte med familie
Barnedåb i Helnæs Kirke
Majbritt og Henrik Bangs
søn blev døbt den 22. juli og
fik navnet Benjamin.
På fotoet ses forældre, storebror Sebastian og pastor Ulla
Charlotte Hansen.

Jil Indramning
v/Jan Lind

Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort
nok til 60-70 personer.
Pris 500,00 for en weekend.
tlf. 64 77 14 10
Henning Storm
Helårshus eller grund søges
Helårshus eller grund til opførelse af helårsbebyggelse
på Helnæs søges af yngre
familie.
Husets stand og størrelse er
ikke afgørende.
Kontaktes på tlf. nr. 3042
5095

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

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

Østergade 4
5610 Assens
Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44
Værksted
Åben efter aftale
Stenløsegyden 10,
Dømmestrup
5762 Årslev
Tlf. 65 90 23 64
21 64 60 44
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Go’ fest – Go’
musik
Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

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
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Fugleskydning – og Cabaret
En dag med begivenheder,
der markerer en vis sammenhæng, måske lidt tilfældigt,
men alligevel. Netop denne
dag bevidner årets gang i
et område, hvor traditionen
hersker.

Konkurrencerne og resultater

Traditionen
af Poul Dreisler

Den 14. juli er en ganske almindelig dag i Danmark. I
Frankrig er det Bastilledag,
den franske nationaldag, som
fejres med store militærparader på Champs-Élysées. Dagen markerer indledningen til
den franske revolution i 1789.
Det antages at fugleskydningen er opfundet i Frankrig,
hvor man kaldte begivenheden papegøjeskydning (nogen
skyder papegøjen, høres ofte).
Skyttesagen og skytteforeningerne blomstrer i Danmark i
1800 tallet og det sker faktisk

noget dårligt tegn, når blot
man kan holde samme niveau
som sidste år. Se mere om Cabaret andetsteds i bladet.

Alexander var med farfar, Niels Stensdal, til fugleskydning. Foto: pd
Udviser stor træfsikkerhed under vejledning af Susanne Nielsen.

i tæt sammenhæng med forsamlingshusenes fremkomst.
Samtidig bliver fugleskydning en festlig begivenhed i
mange landsogne.
Derefter Cabaret

Når vi så i år, ligesom sidste
år, når skydningen er forbi, og
har slappet af efter strabadserne, kan gå i Præstegården

og høre det samme program,
som sidste år, så er traditionen
fastslået. Og forbindelsen til
Frankrig bliver ikke mindre
af, at programmet bl.a. er de
sange, som Edith Piaf sang
for mange år siden. Også sange hvor Champs-Élysées indgår med stor vægt. For den,
der fulgte dagen fra morgen
til ud på aftenen, er det ikke

Dagen truede med regn, som
ikke blev til noget, derfor
kneb det med at få folk til at
komme tidligt til morgenkaffen og et rundstykke eller to.
Hen imod frokost blev der
som sædvanligt fuldt hus,
hvilket skyldes Annelises
formidable buffet til 75 kr.
for alt, hvad man kan sætte til
livs. Dagen er forberedt med
telte og boder, og inden døre
er der alskens konkurrencer,
tombolaer og andre sjove aktiviteter for børn og barnlige
sjæle. Skydningen, eller det
at ramme noget, er i centrum.
Enten det er den seriøse fugleskydning, at ramme en kartoffel i fart eller som på vort
billede af Alexander, der har
et fabelagtigt godt øjemål,
når det handler om, at skyde
dåser ned.

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

mping

det grønne

Åbningstider
13. aug. til 30. sep.
ingstider
indtil 2/7-2010

arer, friskbagt
brød og
lidt kl.
til den
– Alle
dage
8-12søde
og tand:
kl. 14.30-19
Dagligvarer, friskbagt brød og lidt til den søde tand:

Weekend samt helligdage:

Gammeldavs isvafler sælges
weekender fra kl. 15-19

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

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

Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

æs C a m p ing | Strandbakken
21 Helnæs
, 5631
Ebberup
Helnæs
Camping
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Helnæs,
5631 Ebberup
f. 64 77 13 39 | E-mail : info@helnaes
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