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

HædersprisuddeLing
af Susanne Sørensen/Poul Dreisler  

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

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

foto: hba
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Lederindhold

brandvæsenet på Helnæs gennem tiderne
Det virker urimeligt og som en stor tilbagegang, at man nu har 
fjernet brandsprøjten fra Helnæs. Politikerne i Assens kommune 
har sparet og det gik ud over det lokale brandvæsen. Selv i rigtig 
gammel tid havde Helnæs et beredskab klar i tilfælde af ildløs.
se side 4 og 5

plejedag på Maden
En uheldig dag, på flere måder, men alligevel med stort udbytte for 
de få, der deltog. 
se side 5 

Helnæs – Årets Landsby – i Assens Kommune
Hædersprisuddeling
se forsiden, side 6 og 7

Musik på Helnæs 
Gennem mere end 15 år, har der lydt musik på Helnæs om somme-
ren.  Dette sommertema – bringer en oversigt over koncerterne og 
en samtale med formanden for Helnæs Kultur - og Musikforening. 
se side 7, 8 og 9

Havkajakroere, sommertræf og Helnæs Mølle
jakob har været der, mærket stemningen fra sommerdage, der 
emmede af kajak, kajaksnak, kajakruller, foredrag og kajakspåner 
og hilst på mange kendte. En personligt berigende oplevelse. Be-
søget giver ham også anledning til at fundere. 
se side 10 og 11

Tjæregryden på Ådden
Et oplæg til dannelse af en forening til bevarelse af tjæregryden og 
eventuelt andre kulturhistoriske spor af fiskeriet ved stranden til 
glæde for alle næsboere såvel som de fritidsfiskere på næsset, der 
nu og i fremtiden holder et bæredygtigt, kystnært fiskeri i hævd.
se side 11 og 12

desuden:
sommerfest på sportspladsen 
Se side 3

petanque ved sommerfesten 
Se side 3

Hp i Hammerslag
Se side 13

boesamfundets slægtsstævne 2010
Se side 16

naturpleje – hvorfor og hvordan?
Skov- og Naturstyrelsens (SNS) årlige plejedag på Maden 
blev afholdt søndag den 22. august. Som fortalt andetsteds 
i dette blad, var det en dårlig valgt dag, idet der var som-
merfest og vejret var ikke for godt. Derfor et meget spinkelt 
fremmøde på fem personer foruden naturvejlederen fra SNS, 
Jesper Vagn Christensen. En olm tyr gav en pause i arbejdet, 
som førte til en samtale om pleje af naturen ved stedlig, fri-
villig arbejdskraft. Stedlig vil sige to personer fra Helnæs og 
to fra Dreslette og en kvinde fra Bogense, som dog havde et 
fortidigt tilhør til Helnæs. 
Hensigten med plejedagen er at få dannet en plejegruppe, 
der er parat til at stille op, min. den ene gang om året. Man 
får udleveret en sav – lille, men effektiv - til de pilekrat, der 
skal fjernes og leer, som effektivt fjerner græsset. Vi drøfter, 
hvorfor der ikke er flere tilstede? Hvorfor er det ikke særligt 
populært at bekende sig som naturplejer? Hvorfor mærkes der 
en animositet mod SNS arbejde? Hvorfor kunne man ikke ar-
bejde mere effektivt med motorredskaber? osv. osv. Det kan 
være demotiverende at slide sig op med en lille sav, når man 
ved, at en motorsav har betydelig større effekt. Det samme 
med leerne. Buskryddere kunne klare det på en brøkdel af 
tiden. De, der kommer, har viden om, at deres arbejde har 
til formål, at bevare arter af planter og dyr, der ellers ville 
forsvinde. De vil gerne arbejde på denne måde. Der er altså 
en idealistisk idé bag. Der er også en pædagogisk baggrund 
for dagen. Nemlig den, at få folk ud i fysisk nærkontakt med 
naturen, lære at forstå, at der er forbundet et ansvar for den 
enkelte, hvis man ønsker at bevare så meget som muligt af 
den artsrigdom (biodiversitet), der er tilbage. Mht. det prak-
tiske arbejde, så er det SNS’s juridiske ansvar, hvis folk blev 
udstyret med en motorsav eller buskrydder og der sker ulyk-
ker. Desuden er der arbejdspladser i arbejdet, men der er ikke 
budget til flere ansatte. Det er nogle af dilemmaerne, når det 
gøres af frivillige. 
Interessant er det at sidde og få øje på, at vi er lukket inde på 
et areal, hvorpå man har aftalt med en landmand at sætte sine 
køer ud. Den natur, der skal beskyttes, er indhegnet. Udenfor 
kan vi se de dyrkede marker. Vi seks personer sidder i ’natu-
ren’. Det fører samtalen hen på, hvor adskilt ’natur’ og land-
brug er blevet, eller kan forekomme, og om det ikke kunne 
være muligt at omdefinere naturpleje og -beskyttelse til at 
være en faglig gren af landbrugserhvervet, og kalde udøverne 
naturforvaltere? 
Der er nu et år til næste plejedag, hvis der bliver nogen. I gi-
vet fald bliver den flyttet til september, så den ikke kolliderer 
med sportsfesten igen, men Jesper er gået i tænkeboks. 
Derfor et forslag: Hvad med at drøfte ovennævnte spørgsmål 
og flere til i løbet af vinteren og bl.a. søge svar på, om natur-
pleje er noget for flere? 

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 rasmussen

i 1901 var der 376 skilsmisser 
i danmark. 
i 2002 var tallet 15.304.

Nogle kirkefolk forslog en-
gang pga. det stigende antal 
skilsmisser, at ændre formu-
leringen i vielsesritualet, så 
løftet kun gælder ”til kærlig-
heden ophører” i stedet for ”til døden skiller jer ad”. Det lyder 
straks mere overkommeligt, ærligt og realistisk. Så har man 
da heller ikke lovet mere end man helt sikkert kan holde. Men 
spørgsmålet er om det er kærlighed at love, at holde sammen: 
”… så længe jeg gider?”
 
For kærlighed kan da ikke acceptere forbehold og undtagel-
ser. Kærligheden ønsker det blivende og det varige. Alle der 
har prøvet at elske nogen, og være elsket, ønsker sig at den 
kærlighed skulle vare evigt, hvis det kunne lade sig gøre. Og 
i hvert fald, at den må vare så længe, det er menneskeligt 
muligt. Til døden skiller de elskende ad. Derfor er kærlighe-
den også dødens fjende. Kærlighed binder sammen og giver 
liv. Og det gælder ikke bare i ægteskabet. Også i et land, et 
hjem og en familie er kærligheden det, der binder sammen, 
og giver liv.

I en salme digter Grundtvig om hvordan hele verden står og 
falder med kærligheden.

derfor hvad end verden siger, 
og hvad verdensmagten vil, 
står og falder jordens riger
dog med kærlighedens ild; 

hvor den blusser, bor livsgrøden, 
hvor den slukkes hersker døden.

Udenfor kærligheden hersker døden, siger salmen. Og derfor 
siger biblen også, at vi skal elske. ”Du skal elske din næste 
som sig selv”. Det kan vi, ved at gøre os umage og gøre tin-
gene så godt, vi kan. Ved at gøre det, vi skal, ordentligt. Med 
kærlighed eller med lidenskab. 
Det gør f.eks en forskel om håndværkeren elsker sit arbejde, 
er stolt af sit fag og sætter en ære i at gøre sit arbejde ordent-
ligt. Eller om skolelæreren, elsker sit stof og brænder for at 
formidle det. Om en soldat elsker sit land, og vil risikere sit 
liv for det.
For kærlighed binder sammen og giver liv: ”Hvor den blusser 
bor livsgrøden. Hvor den slukkes hersker døden”.

Kærlighed
KOrT nYT

sommerfest på  
sportspladsen 
Vejrguderne havde åbnet for 
sluserne, da Helnæs Bebo-
erforening arrangerede den 
årlige familiefest på sports-
pladsen, søndag den 22. 
august 2010. Trods fugtighed 
var mange mennesker mødt 
op til sport og spisning. Old 
Boys holdene klarede deres 
fodboldkamp uden proble-
mer. 
Den annoncerede rundbold-
kamp blev gennemført som 
fodboldrundbold. Der var stor 
interesse for Petanquespillet. 
Der blev dystet i to omgange, 
både før og efter Annelises 
og Kristians fortræffelige 
buffet. Resultatet kan ses 
nedenfor. Sækkevæddeløbet 
blev aflyst på grund af regnen 
og dermed meget vådt græs. 
Over 90 mennesker mødte 
op på sportspladsen og hyg-
gede sig i de opstillede telte. 
Bestyrelsen havde virkelig 
gjort et stort arbejde for at få 
en god sommerfest.

ah

petanque ved  
sommerfesten 

Atter i år var petanque et 

punkt på sommerfestens 
program. Mørke skyer tru-
ede, men ikke nok til at hol-
de petanquefolket væk. Der 
var stor deltagelse og Arne 
sad som sædvanligt og di-
rigerede turneringen med 
myndig røst. Da Annelise 
var klar med den dejlige 
buffet, stoppede spillet og 
da manglede man kun at få 
afviklet finalen. Det øsede 
ned, under spisningen og 
under opførelsen af dukke-
teatret, men da petanquefi-
nalen skulle begynde, skin-
nede solen igen.
Der blev gået til stålet, så 
det gnistrede, og efter en 
uhyre lige kamp, måtte Inge 
og Knud fra Væverhuset er-
kende, at Charlotte og Hans 
Lund trak det længste strå. 
Det var i øvrigt fjerde gang 
på fire år, at Charlotte løb af 
med sejren, blot skifter hun 
den mandlige partner ud 
hvert år, så… hvem bliver 
mon den næste??

Niels Ellebæk

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
ELARBEJDE MED GARANTI

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

Anne-lise skærer for foto: ah

Petanquekonkurrence (arkivfoto)
foto: Dan R-J
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Vi hjælper Dem til rette med alt

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

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

Salg af gravsten fra egen udstilling 
Savværksvej 2G · Glamsbjerg
En af vestfyns største udstillinger

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

 

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 fra 8/8-1/10 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

Den gamle sprøjte  foto: ah

Den moderne brandsprøjte  foto: privat

det virker urimeligt og som en 
stor tilbagegang, at man nu 
har fjernet brandsprøjten fra 
Helnæs. 
politikerne i Assens kommune 
har sparet og det gik ud over 
det lokale brandvæsen. selv 
i rigtig gammel tid havde 
Helnæs et beredskab klar i 
tilfælde af ildløs.

brAndVæsen
af Anne Hansen 

På lokalarkivet er der en 
gammel protokol fra 1895. 
Den angik ”Nordre brand-
kreds” fra Bogaarden til sko-
mager Lars Andersen. Ifølge 
den blev ejendommene set 
efter, halvårligt, om alt var 
i orden med bygninger og 
skorstensfejning. Ligeledes 
om de befalede brandredska-
ber var til stede og i orden. 
Man må formode, at der også 

har været en protokol for en 
Sydlig brandkreds. Hvis no-
gen på Helnæs ligger inde 
med en sådan, hører arkivet 
gerne om det.   

gammel sprøjte

På ”Mands samling” i As-
sens står den (måske) første 
brandsprøjte, der har været 
anvendt på Helnæs. En oval 
trætønde, der skulle betje-
nes manuelt - en pumpe, der 
skulle betjenes af 4 mænd 
– 2 i hver ende, der ved at 
vippe op og ned med et hånd-
tag, ”en lang stang,” skulle få 
tryk på vandslangen, mens 
et antal mænd sørgede for 
påfyldning af vand ved at 
spande gik fra hånd til hånd 
fra branddammen eller an-
den vandforsyning. Senere 
blev vandstandere sat op og 
en elpumpe klarede vandfor-
syningen. Et brandfogedskilt 

brandvæsenet på Helnæs 
gennem tiderne
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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

plejedag 
på Maden

til at hænge om halsen viste, 
hvem der skulle give ordre til 
de øvrige om arbejdets gang.

Mere tryghed

I 1978 skete der et stort 
fremskridt, hvad angår mate-
riel til brandslukning. Brand-
korpset på Helnæs fik en 
sprøjte med 2000 liter vand, 
der kunne udspule 80 liter 
vand i minuttet. Og således 
havde kapacitet til 25 minut-
ter, indtil der kom assistance 
fra Assens. Ved overdragel-
sen sagde brandinspektør Ib 
Dalsfelt. ”Der er god fornuft 
i at ombygge en marksprøjte 
til en brandsprøjte, da den 
skal trækkes af en traktor 
og de fleste helnæsboere er 
landmænd og vant til land-
brugskøretøjer. Fra i dag kan 
beboerne på Helnæs føle sig 
mere trygge, i hvert fald over 
for brandfaren”.
Sprøjten er ombygget flere 
gange. Nu med branddaske-
re, pulverslukkere, kramer-
træk og stige.

Mere mandskab

Der har været 5 brandmænd 
på Helnæs i nyere tid, men i 
2007 skulle staben pludselig 
udvides til 7 mand. De fik ud-
styr: dragter, støvler, hjælme 
og handsker. Der blev holdt 
brandøvelser med lagen, pul-
verslukkere og vandsprøjt-
ning. Nu, kort tid efter, er det 
hele slut. Der har desværre 
været gang i sprøjten mange 
gange. Den mest underlige 
opgave var, da den sprøjtede 
på det F16 fly, der styrtede 
ned på Maden i 1984. Her i 
foråret 2010 hentede brand-
væsenet i al ubemærkethed 
vores ”tryghed”. 
Vor brandsprøjte står nu på 
materielgården i Assens. 
Man må håbe, at Helnæs bli-
ver skånet for ildebrande i 
fremtiden.

en uheldig dag, på flere må-
der, men alligevel med stort 
udbytte for de få, der deltog. 

nATurbesKYTTeLse
af Poul Dreisler 

Trods en effektiv reklameind-
sats med omtaler og annonce 
over tre numre af Helnæs-
Posten og den regionale avis, 
kom kun to personer fra Hel-
næs, desuden to fra Dreslette 
og en enkelt fra Bogense, for 
at bidrage til dagens pleje-
arbejde. Tre kvinder og to 
mænd og biolog og naturvej-
leder Jesper Vagn Christensen 
fra Skov- og Naturstyrelsen 
(SNS). Det uheldige i dagen 
var at plejedagen for andet år 
i træk var placeret på samme 
dag, der blev afholdt sommer-
fest på sportspladsen. Datoen 
planlægges af mange prakti-
ske årsager et år forud, men al-
ligevel ramlede de to begiven-
heder sammen igen. Det andet 
uheldige var vejret. Dagen 
startede godt med overskyet 
og truende regn, men først ved 
middagstid og senere kom et 
par byger. Dette kan også have 
holdt nogle væk. 

Tyr angriber

Det tredje uheldige ved netop 
den dag var, at da det lille hold 
på 6 personer gik over til Bir-
kelunden, så det ud som om, 
den store sorte tyr, der hersker 
over en lille flok køer på Ma-
den, ville angribe. Jo nærmere 
gruppen kom på tyren, jo mere 
fnyste den og skrabede i jor-
den og strakte hals og brølede 
lige ud i vejret. Jesper, beor-
drede retræte og pause til der 
var faldet ro over gemytterne. 

Det viste sig, at det måske slet 
ikke var plejeholdet, der var 
genstand for tyrens aggres-
sivitet, men den rødgule tyr i 
naboindhegningen, som også 
havde en lille flok køer at be-
skytte. De to stolte og store 
dyr tog opstilling på hver sin 
side af det elektriske hegn og 
brølede ad hinanden, mens 
plejeholdet fik en god samtale 
om dette med pleje af naturen 
på frivillig, privat basis. 

Frokost, arbejde og viden

Leer og mindre grensave blev 
udleveret og opgaverne for-
delt og folk gik i gang med 
arbejdet indtil Jesper kaldte 
sammen til frokost. Maden 
havde han knoklet over til 
Birkelunden, da han kom om 
morgenen.  Frokosten bestod 
af lækkert franskbrød, lever-
postej, spegepølse og diverse 
oste, dertil æbler, øl og vand 
og postevand til de meget tør-
stige. Endnu et par timers ar-
bejde lå forude og ind imellem 
en pause med Jespers gennem-
gang af biodiversiteten på ste-
det. Og det er ikke småting en 
erfaren og meget pædagogisk 
biolog og naturvejleder kan se 
og fortælle om. Der er ca. 175 
forskellige arter alene af plan-
ter i et sådant ekstremrigkær, 

som den meget fugtige eng er. 
Medtager man så de mindre 
dyr, som sommerfulgle, ed-
derkopper, vandkalve og al-
skens andet, er det en verden 
der åbner sig for den forun-
drede tilskuer og lytter. En be-
retning om den tekniske snilde 
en tilsyneladende drægtig ed-
derkop, som tilfældigt stavrer 
forbi dybt nede i græsset, har 
indrettet sig med, til brug for 
parring, lyder som ren ingeni-
ørkunst. Og med en pludselig 
reaktion hives en tynd mos-
lignende plante op af vandet. 
En kødædende art, derfor ses 
også vandkalve i samme pyt. 
En times arbejde mere in-
den fyraften og så hjem, træt 
i armene og lidt våd, men en 
masse mere viden om hvad et 
’ekstremrigkær’ rummer og en 
forundring over menneskenes 
generelle forhold til naturen i 
dette land. Se også lederen.

Holdet lige før fyraften  foto: pd

Den sorte tyr – på afstand foto: pd
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DANSKE SPIL EBBERUPVEJ 75 TLF. 64 74 11 82

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

Fortsat fra forsiden

traktement. Årets tema var 
formuleret som: “Det folke-
lige engagements betydning 
for udvikling og trivsel i lo-
kalsamfundet”. Helnæs blev 
valgt ud af fire ansøgere til 
titlen. De andre var Turup, 
Køng / Gummerup og Dre-
slette / Snave.
Beboerforeningens formand, 
Jens Zimmer, bød velkom-
men og foreslog, at vi sang to 
af Helnæssangens otte vers. 
Derefter fik Assens kommu-
nes borgmester ordet.

borgmesteren

Finn Brunse (S) udtrykte 
sin glæde over at være på 
Helnæs. ’I udvikler jer hele 
tiden, såvel i sociale relatio-
ner som med kulturelle ar-
rangementer. I er brændende 
politisk engagerede, tænk 
bare på vindmøllen, Natio-
nalparken m.v. Det er ikke 
kun bølger, der brydes her-
ude, det er også meninger’. 
Han omtalte det selvstæn-

dige initiativ, der var taget 
med Landsbyplanen – en 
start. Han udtrykte sin glæde 
over at have det privilegium, 
at få tilsendt HelnæsPosten, 
der sikrer, at han er godt 
orienteret om, hvad der rø-
rer sig på “øen”. Han nævnte 
tarteletfest, fugleskydning, 
Sct. Hans bål, Kultur – & 
Musikforening og meget 
mere. Jernskrotindsamlin-
gen til hjertestarterprojektet 

er et rigtig godt initiativ, der 
viser socialt sindelag. Finn 
Brunse glemte heller ikke at 
nævne den smukke natur, vi 
er omgivet af og berørte det 
store projekt, som Skov – og 
Naturstyrelsen har igangsat 
herude. Det er også medvir-
kende til at give Helnæs me-
gen opmærksomhed. Borg-
mesteren sluttede med at 
udtrykke sin glæde over, at 
der her bor mennesker, der 

tager ansvar for hinanden og 
for vores fælles natur. Her-
efter ville han have motive-
ret et hurra for Helnæs, men 
forklarede, at det ville der 
blive taget hånd om senere.

Landdistriktsrådet

Steen Kjær, formand for 
Landdistriktsrådet, nævner, 
at Helnæs til fulde opfylder 
kriterierne for at blive Årets 
Landsby. Det blomstrende 
foreningsliv og gode sam-
menhold. Han mener, at 
koblingen mellem den op-
rindelige landbokultur, høj-
skolen og den nyere kultur, 
som er fremtiden, har et fint 
sammenspil her. Han havde 
engang udtrykt sin mening 
om, at Helnæs var et strå-
lende turistområde, hvilket 
han af Jørgen Jørgensen, 
Helnæs, der sidder i Land-
distriktsrådets bestyrelse, 
blev kraftigt belært om var 
en meget forkert mening at 
have. Han mener nu, at ste-
det ikke kan “bære” en yder-
ligere udbygning af turisme, 

Gaver til Årets Landsby  foto: Dan R-J
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Musik på Helnæs

gennem mere end 15 år, har 
der lydt musik på Helnæs om 
sommeren.  dette sommerte-
ma – bringer en oversigt over 
koncerterne og en samtale 
med formanden for Helnæs 
Kultur - og Musikforening. 
(HKM) Artiklen er samlet af 
flere af Hp´s lyttende skri-
benter.

sOMMerOpLeVeLser 
red. af Poul Dreisler  

Siden midten af 1990 érne 
har der hver sommer lydt 
glade toner fra Helnæs gl. 
Præstegård. Den gamle 
præstegård har gennem de 
mange år været rammen om 
et kulturliv, der har omfattet 
atelier, gallerivirksomhed, 
spillested, foredrag og lig-
nende aktiviteter. 

baggrund

Det utal af begivenheder, der 
har udfoldet sig her har ap-
pelleret til mange, både som 
besøgende til gallerivirksom-
heden og til de øvrige kultu-
relle tilbud. En tradition blev 
skabt og i år har foreningen 
gennemført sin 13. koncert-
sæson. Højdepunktet i for-
eningens liv, er givetvis ju-
bilæumskoncerten med Poul 
Dissing og Benny Andersen, 
hvor ca. 130 mennesker ’blev 
proppet’ ind i hestestalden, 
hvor der normalt er fuldt 
hus, når 80 sidder derinde. 
Foreningen arrangerer også 

koncerter i samarbejde med 
andre foreninger på Helnæs, 
oftest kirkekoncerter med 
menighedsrådet.

sæson 2010 for HKM

HP har anmeldt de to første 
koncerter med Erik Grip i kir-
ken og Duo Rosinante i galle-
riet. De følgende fire koncer-
ter vil blive omtalt i kort form 
nedenfor. Sidste koncert af-
holdes den 4. september. (Se 
Det sker, side 14). 

ivan Johnsen band

Der kom Country musik på 
programmet i sæson 2010. 
Koncerten blev arrangeret 
som sæsonens første gård-
havekoncert, hvor første del 
er bandets alene og anden er 
med publikum på fliserne. 
Vejret var behageligt for et 
beskedent publikum. Ban-
det spillede med Ivan som 
’leadvokal’ / solist en række 
sange skrevet og komponeret 
af sangeren selv blandet med 
klassiske og nyere country-
hits. Efter pausen blev der 
skruet op for lyden og spil-
let op til dans, en opfordring 
publikum tog til sig. Det 
blev en fin musikalsk aften. 
Det fornemmedes dog også, 
at bandet nok var vant til et 
større publikum og andre 
omstændigheder end gård-
havens idylliske pavillon. 
Kontakten mellem band og 

Ivan Johansen – countrymusik  foto: Tina Valbjørn

da vi jo ikke, som Bågø, er 
forsynet med en regulerende 
mekanisme i form af en fær-
ge. Steen Kjær ønskede til-
lykke med hæderstitlen og 
glædede sig over de mange 
flag, der var hejst på vejen 
gennem byen.

Kultur- og Fritidsudvalget

Charlotte Christiansen (S), 
repræsenterede Kultur- & 
Fritidsudvalget erkender, 
at det ikke havde været let 
at vælge vinderen blandt 
de fire ansøgere. Kommer 
ind på byrådets store fokus 
på landdistrikter og næv-
ner landdistriktspolitikken, 
som blev vedtaget 2009. 
Desuden har man etableret 
et såkaldt politisk landdi-
striktsnetværk på tværs af 
de faglige udvalg. Hensig-
ten er bl.a. at komme rundt 
i kommunen og mødes med 
aktørerne, blive inspireret 
og skabe et samarbejde mel-
lem kommunalbestyrelsen 
og befolkningen. De lokale 
udviklingsplaner er et godt 
udgangspunkt for det, sagde 
Charlotte, og sluttede med 
at understrege, at lokale 
ildsjæle betyder meget og at 
helnæsboerne er ret gode til 
’at sætte Helnæs på landkor-
tet’. 
Hun stod også for dagens 
clou: Overrækkelse af et 
fornemt skilt, der fortæller 
den besøgende og os andre, 
at man nu kører ind i ’Årets 
Landsby – i Assens Kom-
mune’. Udover skiltet blev 
en check på 10.000 kr. over-

rakt beboerforeningens for-
mand.  

beboerforeningen

Formand Jens Zimmer Ras-
mussen takker for gaven. 
Han er ydmyg på Helnæs 
vegne, ydmyg også overfor 
Helnæs. Det Helnæs, som vi 
står på skuldrene af, er god 
grund at stå på. Han mener 
dog også, at Helnæs har for-
tjent udnævnelsen. Pengene 
skal bruges til forsamlings-
huset, måske til en projektor 
og et lærred eller til andre 
formål, som endnu ikke er 
besluttet. Formanden benyt-
tede anledningen til kort at 
mindes Niels Ulrik, stifte-
ren af Helnæs hidtil største 
forening, Befolkningsfor-
eningen. Helt i hans ånd 
kvitterede han for hæders-
gaven med en af Befolk-
ningsforeningens T-shirts 
til Charlotte Christiansen og 
en pilsner til de andre to ho-
noratiores. Derefter instru-
erede Jens Zimmer forsam-
lingen i at udbringe et hurra 
på den måde, man kender 
det fra Skagen. Et trefol-
digt hip, hip, hip, hurra. En 
festlig fredagstime var gået 
og forsamlingshusets fyldte 
sal, sognets store stue, tøm-
mes for at give plads til Boe-
slægtens årsmøde om lørda-
gen og barnedåbsmiddag 
søndag. Sådan blev det atter 
hverdag i Årets Landsby – i 
Assens Kommune.

Indkørsel til Årets Landsby  foto: hba tLæs mere på side 8
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sønderby 
smede- og VVs

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Gl. Brydegaard 
byder velkommen 
på terassen eller 

i restautanten

Åbent alle dage kl. 12-21

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

Fortsat fra forsiden

publikum føltes ikke rigtig 
intens. Lidt ærgerligt.

Valýr

Nordisk folkemusik i ung og 
rap iklædning med dygtige 
musikere, som er i gang med 
deres uddannelse på Det fyn-

ske Musikkonservatorium. 
Selv om det var orkesterets 
første optræden, kunne man 
fra første færd høre at ingen 
af musikerne var debutanter. 
De har spillet i mange år, 
trods deres unge alder. De 
var også gode til, undervejs, 
at fortælle om numrene, og 
de gjorde det med humor og 
et stort engagement for mu-
sikken. Musik, fortællinger, 
begejstring og engagement 
gik op i en højere enhed og 
gav publikum en helt igen-
nem dejlig aften, Musikere, 
der kan deres kram – også 
glæde og begejstre. Fælles-

sangen i begyndelsen af afte-
nen gjorde at flere ville have 
mere og bad om en sang til at 
slutte aftenen af med. Stem-
ningen fulgte os hele vejen 
hjem.
mth

sommeraftens-jazz

Dixieland Jubilees og alle 

gæsterne i gårdhaven måtte 
kæmpe lidt med vejrguderne 
– men aftenen blev i fin stil 
gennemført udendørs. Af-
tenens program viste både 
orkestret og de enkelte mu-
sikere, at publikum ikke var 
gået forgæves for at høre god 
jazz. Det var lidt svært at få 
publikum med under den før-
ste ’småregnfulde’ afdeling. 
Anden afdeling blev meget 
bedre med gode soli og sang-
numre, der sluttede på god 
swingende vis. Som det er 
sket mange gange tidligere i 
Helnæs Kultur- og Musikfor-
ening, blev det en god som-

Valýr – folkemusik  foto: Tina Valbjørn 

Jazz i haven – med fugt  foto: Tina Valbjørn 
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mermusikaften. Heldigvis 
er der et trofast publikum – 
men dog plads til flere – især 
yngre publikummer.
mth / Per Sonne

FooFoo

Tre unge fra det rytmiske 
konservatorium i København 
gav publikum en opvisning 
i virtuos instrumentbehand-
ling på klaver, bas og trom-
mer. De var hver for sig 
meget dygtige og spillede 
egne kompositioner. Deres 
virtuositet og ungdommelige 
gåpåmod og tekniske evner 
i behandlingen af deres in-
strumenter var smittende for 
et lille publikum, som nok i 
forvejen var fan af en spil-
lestil som i kataloget blev 
benævnt ’ung eksperimente-
rende jazz’. 

Formanden er optimist

Det er atter en Assens-kvin-
de, der sidder for bordenden. 
Merete Edlefsen meldte sig 
efter at have været aktiv på 
mange planer siden det hele 
startede i Præstegården. Hun 
har i sit arbejdsliv bl.a. været 
lærer på Strandmølleskolen 
og er derfor bekendt med 
Helnæs og med forældre og 
børn herfra. Som ny formand 
er det naturligt for hende at 
beskæftige sig med, hvorle-
des hun og bestyrelsen kan 
skabe stigende bevågenhed 
fra publikum ind i forenin-
gen og dens aktiviteter.  Det 
er en stor udfordring. 

Om fremtiden

Merete siger, ”det har været 
kendetegnende, at det ikke er 
lokale folk, der kommer til 

koncerterne. Selvom det er 
et meget bredt repertoire, der 
kunne appellere til mange 
flere – og det gælder så også 
udefra.”  Hun mener, at man i 
fremtiden skal have en mang-
foldighed i musikgenrerne, 
der skal baseres på kvalitet 
og genkendelighed, der må 
gerne være gengangere, dvs. 
dem publikum kan lide at 
høre, skal man invitere igen. 
”Og” siger hun, ”vi skal for-
søge at få fortalt så godt som 
muligt, hvad det er, der kom-
mer, mere end om, hvad der 
har været”.  Der skal tænkes 
meget over repertoiret, og 
publikum, hvem er de, hvor 
kommer de fra og hvad sy-
nes de om programmet? Og 
så få det hele til at gå op i en 
højere enhed. Merete Edlef-
sen er optimist og tror på, 
at grundige overvejelser og 
målrettet arbejde skal få det 
til at lykkes.  

Musik på gammelgård

Udover HKM har der været 
musik i Gammelgård, hvor 
ejeren Uffe Knudsen, øn-
skede at præsentere et rock-
band, Nightriders, som star-
tede for ca. 50 år siden. En 
af musikerne fra den gang 
er stadig med. Koncerten i 
Gammelgård var deres tredje 
siden relanceringen. Uffe 
Knudsen og hans medar-
rangører vil i den nærmeste 
fremtid beslutte om de skal 
slå dørene op igen næste år. 

Det er ikke udelukket, siger 
Uffe Knudsen. 

rockmusik på gammelgård 

Det var en festlig eftermid-
dag. Alle generationer var 
mødt op. I rockmusikkens 
verden kunne vi mødes. 
Børn, unge og ældre kastede 
sig ud i dansen på de toppede 
brosten. Hos de unge var det 
drengene, der dansede med 
hinanden. Pigerne stod ved 
baren med deres øl. Nye ti-
der, festligt. Gammelgård 

Foo Foo – ung jazz  foto: Tina Valbjørn

Der danses til Nightriders   foto: hba

Det er næsten for meget  foto: hba

Formand Merete Edlefsen 
foto: Tina Valbjørn

er et fint sted at feste, selve 
bygningen indrammer fæl-
lesskabet og skaber kontakt. 
Mellem dansene var der 
grillpølser og øl / vand. Det 
var en festlig eftermiddag, 
lad det blive en tradition.
hba

Jazzaften på Helnæs kro

Helnæs Kro har de seneste år 
inviteret til aftener med mid-
dag og jazz i haven, hvis vejret 
har været til det. De reklame-
rer med New Orleansbuffet 
og jazzband to fredage, hvor 
der ikke er koncert i Præste-
gården.  

Musik-halvøen

Sommerens tema om musik-
ken på Helnæs kan afrundes 
med en konstatering af, at der 
er god anledning til at søge 
hertil, hvis man vil kombi-
nere sommerens varme og de 
lune aftener med risikoen for 
at udekoncerten kan blive lidt 
fugtig. Der er endnu en kon-
cert den 4. september i Præ-
stegården. Her kan man møde 
det mest trofaste indslag i for-
eningens historie, Jesper Buhl 
fra Den Fynske Opera, der 
kommer for fjerde gang.
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Jakob har været der, mærket 
stemningen fra sommerdage, 
der emmede af kajak, kajak-
snak, kajakruller, foredrag 
og kajakspåner og hilst på 
mange kendte. en personligt 
berigende oplevelse. besøget 
giver ham også anledning til 
at fundere. 

bugTen iX
af jakob Haahr 

De var 150 havkajakroere. 
Deres sommertræf fandt sted 
over hele uge 30 på Helnæs 
Mølle. Når jeg tænker tilbage, 
synes jeg, det var rigtig hyg-
geligt at møde Tina Røykjær 
Køtter igen, som jeg ikke hav-
de set siden hun og hendes fa-
milie forlod Ebberup sidste år. 
Der på sommertræffet gik jeg 
sammen med Tina ned til van-
det. Det var i bogstaveligste 
forstand svært at finde plads til 
fodfæste, for vi vadede i havka-
jakker, nede på stranden foran 
Helnæs Mølle. Aldrig har jeg 
set så mange kajakker samlet 
på et sted. Røde, gule, sorte og 
blå - en sværm af farver og i 
mange forskellige former. Jeg 
prøver, om jeg kan huske no-
get lignende fra de adskillige 
havkajaktræf, jeg tidligere har 
været på, men svaret er nej. 
Det eneste, der minder mig 
om det her, er de billeder, jeg 
kan hente frem fra Knud Ras-
mussens film fra 30`erne, der 
hedder “Palos brudefærd”. 
Den omhandler et bryllup og 
beskriver et kajakliv på Øst-

grønland som er helt utroligt. 
På møllens strand udgjorde 
kajakkerne en smuk struktur, 
en slags kajakmyretue. 

et symbol på en friluftsbølge

Havkajakker bliver der flere og 
flere af. De rider på en ny fri-
luftsbølge. Vi ser dem over alt 
i landet - biler med kajakker 
på taget er blevet et hverdags-
syn. Medlemstal i alle kajak-
klubber er opadgående, og der 
er ventelister mange steder. I 
bugten ser vi også flere kajak-
ker nu end vi gjorde for blot 
få år siden. Bøjden Camping 
og Helnæs Camping afholder 
kajakkurser og kajakarrange-
menter og der er kajakekspedi-
tioner fra Museer og Syddansk 
Universitet ud i bugten. I Vest-
fyns firmaidræt, der holder til 
med kajakafdeling på Helnæs 
Mølle, er medlemsskaren også 
i stigning. Nogle synes dette 
er et problem, jeg synes det er 
fantastisk, at så mange men-
nesker har glæde af at opleve 
den tætte kontakt med vandet, 
fiskene og vejret. Ok, der kan 
også være problemer knyttet 
til dette.  Kystlivet er nogle ste-
der, og på nogle tider af året, 
sårbart. Kajakken kan, fordi 
den kan komme frem næsten 
overalt, også gøre skade. Det 
er klubberne heldigvis bevid-
ste om, og fortæller og oplyser 
om, hvordan man bør færdes. 

Mange kajakroere

Denne forøgede fokus på ka-
jaksejlads mærker man da 

også hos ”Havkajakroerne” og 
Tina fortæller, at de nu er mere 
end 1200 medlemmer. Jeg kig-
gede rundt ud over arealerne 
på Helnæs Mølle. Jeg så ingen 
eller kun meget få børn og in-
gen unge. På dette træf har de 
forsøgt at få de unge med, men 
de er svære at få fat i. Det er 
flest mænd og så er ca. 30 pro-
cent kvinder. Heldigvis kom-
mer der flere og flere kvinder, 
fortæller Tina, og man har lagt 
planer for at få de yngre med 
også. 

internationalt program

Programmet for ugen var flot. 
Fyldt med workshops og store 
nationale og internationale 
navne. Tina fortalte, at de har 
haft besøg af Dubside, der er 
bosat i staten Washington. 
Dubside er primært kendt for 
”commando kayaking”. Det 

betyder bl.a. at han ror i en 
speciel kajak, som han kan 
tage med i offentlig transport 
ved at klappe den sammen til 
rygsækstørrelse. Manden er 
desuden kendt for, at han kan 
lave mere end 30 forskellige 
eskimoruller. Han har gentag-
ne gange deltaget i Grønlands-
mesterskaberne og sidst, men 
ikke mindst, mestrer han grøn-
landsk rebgymnastik. (Se dub-
side.net).  Den svenske ekspert 
Björn Thomasson var også på 
Møllen. Han fortalte om kajak 
og kajakdesign. Eventyreren, 
grønlandseksperten, polarfa-
reren og kajakroeren John 
Andersen holdt foredrag og 
fortalte om sine eventyr gen-
nem et langt liv på Grønland. 
Jeg hørte det selv. Hvilken 
mand og hvilke historier – i 
mere end 2,5 timer tryllebandt 
han os. En mand fortalte mig 

Havkajakroere, sommertræf og Helnæs Mølle

Kajakker i alle farver og former  foto: hba

Steen Larsen
Trollesøvej 35 · 5620 Glamsbjerg

Tlf. 6474 2000 · 4015 8818

mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere
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bagefter, at de på Grønland, 
kalder ham for ”manden, der 
ikke taler sandt”. Jeg tænker 
- for pokker – er det så sandt? 
Nuvel – uanset hvad - hellere 
en god historie end ingen.

Odense Havkjakklub og  
andre gæster

På træffet var Odense Havka-
jakklub også på besøg. De vi-
ste deres grønlandske kajakker 
frem, som man kunne afprøve. 
Klubben Malik fra Fåborg af-
holdt kurser i pagajfremstil-
ling og Jannie Heegård af-
holdt eskimorulle workshop, 
imens Tina Røykjær forestod 
kajakfitness og Jørgen Møl-
holdt havde folk med ude at 
fiske fra kajak. Jørgen Møl-
holdt faldt jeg for øvrigt i snak 
med. Han er redaktør af deres 
blad, og vi kom til at snakke 
om udstyr. Han havde haft en 
forsikringsagent hjemme, og 
de havde gennemgået hans 
friluftsudstyr. I alt var der for 

250.000 kr. Han havde selv et 
hav af kajakker, telte og paga-
jer. 

eftertanken

Jeg har en historiebog der-
hjemme. Den hedder ”History 
of Western Society” – det be-
tyder ’det vestlige samfunds 
historie’. Den fylder mere 
end 700 sider, og jeg elsker at 
bladre i den. For den indehol-
der billeder som har overskrif-
ten ”mirror of society”. (Spejl 
af samfundet). Jeg tænker nu, 
hvordan vil historikere om 
100 år se på et billede af alle 
de kajakker på Møllen nede 
ved stranden fra en sommer-
dag i 2010? Man vil måske 
berette om en ny epoke, der 
for alvor har fået fritid. I gene-
rationer før var aktivitet knyt-
tet til havet forbundet med at 
høste af naturens ressourcer. 
Nu er menneskene ude på 
Helnæsbugten, fordi de har 
lyst og overskud til det. Hvad 
er de mange træpagajer, kopi-
er af de grønlandske kajakker 
og fokus på grønlandskultur 
et billede på? Et billede på et 
møde mellem fortid og nutid, 
som måske søger kontakt med 
hinanden? Jeg har flere spørgs-
mål, men de bliver af en sådan 
karakter, at jeg selv ikke kan 
følge med længere, og så er det 
nok bedst at slutte. Jeg tænker, 
jeg burde hive min grønland-
ske kajak ned fra bjælkerne, 
støve den lidt af og komme af 
sted ud i den bugt og den ver-
den, som er så meget større og 
som rummer mange flere di-
mensioner end den lille verden 
foran skærmen.

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

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

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

Aut. 
kloakmester

Vi HAr MOdTAgeT

Flest mænd over 40 foto: hba

et oplæg til dannelse af en 
forening til bevarelse af tjæ-
regryden og eventuelt andre 
kulturhistoriske spor af fiske-
riet ved stranden til glæde for 
alle næsboere såvel som de 
fritidsfiskere på næsset, der 
nu og i fremtiden holder et 
bæredygtigt, kystnært fiskeri 
i hævd.

KuLTurArVen
af Ib Ivar Dahl 

På det sted ved Lillestrand, 
som vi kalder ”Ådden”, står 
resterne af fiskerlejets gamle 
tjæregryde. Det lille byg-
ningsværk er i en elendig 
forfatning. Skorstenen og det 
meste af murværket er skre-
det sammen, og træværket i 
afdrypningsrampen er ved 
at rådne bort, men selve gry-
den står endnu på sin plads 
over fyrstedet. Hele området 
omkring gryden er af davæ-
rende Fyns Amt defineret 
som en slags giftgrund for-
urenet med tjæreprodukter 
og ved skiltning advares den 

besøgende om elendighe-
den. Det er tilsyneladende en 
sørgelig historie, men ikke 
desto mindre et lille stykke 
kulturhistorie, som upåagtet 
er ved at forsvinde i glemsel 
bag skiltning om grumme, 
giftige forhold. 

Tjæring af bundgarn

Husene ved stranden var op-
rindeligt beboet af fiskere, 
der drev et omfattende bund-
garnsfiskeri ved kysterne 
rundt om Helnæs, ved øerne 
og Horneland. Tjæregryden 
var i brug mindst to gange 
om året. Tidligt om foråret 
mødtes fiskerlejets både-
laug om tjæregryden for at 
imprægnere de store silde-
bundgarn, ved at dyppe dem 
i varm tjære. Det var et stort 
arbejde. Der blev fyret op 
under gryden, og de store 
radgarn på op til fyrre favnes 
længde blev lagt i gryden, 
dryppede af på rampen og 
blev derefter bredt ud på stej-

Tjæregryden på Ådden

tLæs mere på side 12

Tjærestedet før forfald  tegning af ukendt kunstner
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»den frie vilje er det eneste, der er 
foreneligt med menneskelig værdighed!«

denne matrikel er forpagtet af Anders Lyng

lepladsen til tørring. Garne-
nes såkaldte hoved og arme 
fik samme behandling og 
mændenes hænder, arme og 
”tjæretøjet” fik samme sorte 
kulør under arbejdet. 

Tjæring af ålegarn og  
tovværk

I sensommeren tændte man 
op under gryden igen for at 
gøre ålebundgarn klar til ef-
terårets fiskeri, når blankåle-
ne trækker gennem farvandet 
i de mørke nætter med næ 
måne.  Til ålebundgarn hø-
rer store ruser. De kom også 
i tjæregryden og lagt til tørre 
på græsset eller strakt ud 
mellem stejlepælene, der stod 
i rækker på pladsen. Foruden 
tjæregryden var der på stedet 
en såkaldt barkgryde. Den var 
i brug på den tid, da alt tov-
værk, net og bådenes sejl var 
af hamp og bomuld. I bark-
gryden imprægnerede man 
garn og sejl mod råd ved at 
koge tingene i et barkudtræk, 
der indeholdt garversyre. 
Man brugte egebark eller et 
krystalliseret stof kaldet kat-
liko, som var et koncentreret 
udtræk fra bark. De barkede 
sejl fik en mørkebrun farve, 
som kendes fra guldalder-
malernes billeder af skibe og 
fiskerbåde under sejl.

Tjæregryden er  
kulturhistorie

Som sagt: Den gamle tjær-
egryde er i en elendig forfat-
ning og hele stedet offentlig 
skiltet som en giftig sag. Så-
dan behøver det ikke at være. 
Vi er nogen ved stranden, 
som mener, at den gamle tjæ-
regryde og barkgryde med 
rampe, skorsten og det hele 
bør restaureres og elendig-
hed og forfald vendes til et 
positivt minde om de arbejd-

somme mennesker, der ernæ-
rede sig og deres familier ved 
fiskeriet, der udgik fra stran-
den. I dag er en tjæregryde 
overflødig som arbejdssted, 
og det er godt nok. Men tjæ-
regryden fortæller kulturhi-
storie. I dag er det moderne 
fiskeri i store problemer som 
følge af overfiskning, kvote-
ring, iltsvind i farvandene og 
stigende industrialisering af 
fiskemetoderne. Tjæregry-
den på stranden kan minde 
os om det modsatte af over-
fiskning og industrialisering, 
nemlig det skånsomme og 
bæredygtige fiskeri, som 
bundgarnsfiskeriet var og er. 
At netop bundgarnsfiskeri er 
ved at blive udfaset i disse år, 
er ikke bundgarnsfiskernes 
fejl, men et sørgeligt resultat 
af en fejlagtig forvaltning af 
fiskebestande og havmiljø. 
Den gamle tjæregryde er en 
del af den fortælling, som vi 
bør huske.

Forslag til forening 

Vi forestiller os, at man dan-
ner en lille forening til beva-

relse af tjæregryden og even-
tuelt andre kulturhistoriske 
spor af fiskeriet ved stranden 
til glæde for alle næsboere 
såvel som de fritidsfiskere på 
næsset, der nu og i fremtiden 
holder et bæredygtigt, kyst-
nært fiskeri i hævd. Vil man 
slippe for besværet med at 
oprette egen forening, fore-
ligger den mulighed, at be-
boerforeningens bestyrelse 
supplerer sig ved at nedsætte 
et udvalg, der påtager sig at 
arbejde for bevaring af den 
maritime kulturhistorie og 
fiskerikulturen på stranden. 
Arealet på Odden ejes af 
Børge Hansen, som har gi-
vet sin accept af, at det lille 
bygningsværk sættes i stand. 
Skal vi restaurere tjæregry-
den og forsyne stedet med 
positivt fortællende informa-
tion, skal der bruges en be-
skeden sum penge, som kan 
bringes til veje via fondsmid-
ler og donatorer. Det gøres 
mest korrekt via en forening. 
Arbejdskraft kan vi selv le-
vere.

Fortsat fra side 11

Tjæregryden med afdrypning  foto: iid

inViTATiOn

Helnæsboere og andre 
interesserede inviteres 
her med til et lille møde 
ved ”Tjæregryden” på 
”Ådden” tirsdag den 14. 
september kl. 19.  

Formålet med mødet er 
at genfortælle stedets hi
s  torie og drøfte mulighe
derne for at realisere en 
restaurering. I den for
bindelse efterspørges 
gam le fotos af tjæregry
den. Medbring selv ef
ter behov klapstol eller 
paraply. Øl og vand til 
høkerpris fremskaffes til 
lejligheden. 

Vel mødt og venlig hilsen 
Anna Nielsen, 
Jørgen Nielsen, 
Lis Jørgensen, 
Viggo Jørgensen, 
Bodil Brixtofte, 
Ib Ivar Dahl

HelnæsPosten har på for-
anledning af Ib Dahl bedt 
formanden for Beboer-
foreningen om en tilken-
degivelse, som følger:

Kære Poul og Ib
Det lyder som et godt 
og meget relevant pro
jekt, som Beboerforenin
gen selvfølgelig vil bakke 
op. I praksis synes jeg, 
at indkalderne til ori
enteringsmødet skal 
stifte en arbejdsgruppe, 
som jeg i øvrigt gerne 
selv vil deltage i, herun
der hjælpe med at rejse 
de nødvendige midler. 
Med venlig hilsen
Jens Zimmer
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Af red. Anne Hansen

Ved sommerfesten i år var 
der et ekstra spændende ar-
rangement for børn og barn-
lige sjæle.  Som noget nyt var 
der professionel underhold-
ning. I silende regn kom den 
musikalske Duo ”Rosinante” 
og optrådte med forskellige 
numre og var bl.a. forklædt 
som trold og som steppende 
skellet og de spillede dukke-
teater og sang sammen med 
børn og voksne. Arrange-
mentet blev flot gennemført 
selvom det dryppede på in-
strumenterne.

sommerfest på sportspladsen

Duo Rosinante optræder      foto: ah

KOrT nYT
Hp i Hammerslag
I april 2010 nr. 4 skrev vi 
en lille historie om at Dan-
marks Radio havde været 
på Strandbakken og optaget 
udsendelsen Hammerslag 
med Hanne Jensens hus som 
genstand. HP var til stede og 
fik besked om, at folkene bag 
udsendelsen, havde brugt 
ventetiden til at orientere sig 
i HelnæsPosten. Dette gav 
anledning til, at bladet fik en 
fornem og flot omtale under-
vejs, idet man havde ladet et 
par eksemplarer ligge på et 
bord, hvorfra udsendelses-
værten, Peter Ingemann, tog 
det op og fortalte kort om 
Helnæs som et sted hvor ak-
tive og kreative mennesker 
bosatte sig.  Fik også nævnt 
den dengang forestående tar-

teletfest i april. Vi fik at vide 
af ejendomsmægleren at, på 
en skala fra 1 til 5, lå dette 
hus ved vandet på 4, idet 
Helnæs var placeret langt 
fra alfarvej. Om præsentatio-
nen af den lokale avis betød 
noget for prisgættet, ved vi 
ikke. HP ś forbrugerservice 
havde forsøgt at få at vide 
hvornår udsendelsen sendtes. 
I august, var svaret, men dato 
kunne ikke oplyses. Men de, 
der gik glip af den, kan gen-
se den på dr.dk/DR1/Ham-
merslag. Den blev sendt den 
17/8.  pd

Paraplyerne var i brug Petra Foss Madsen og Emilie Storm foto: ah

SANGAFTEN
på Højskolen på Helnæs

SANGE OG SALMER
– de nye melodier ved Jacob Bonderup

Musiker og viceforstander 
på Engelsholm Højskole

Helnæs Menighedsråd
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novering, vinduespudsning, 
opsparing til nyt tag m.m. Alt 
sammen ting, der gør det til et 
godt sted at mødes. 
Vi håber at alle vil slutte op 
om Helnæs Borgerhus. Et 
medlemskab giver indflydelse 
med stemmeret på general-
forsamlingen. Vi tager selv-
følgelig gerne mod mere end 
100 kr. 
Vi håber I vil tage godt og po-
sitivt imod os, når vi kommer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen: Henning Storm, 
Hanne Plechinger, Mogens 
Rasmussen, Thomas Woller 
og Birgitte Elovara

Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
  5. sept. 11.00 (K)
12. sept. ingen
19. sept. 17.00
26. sept. 17.00 (høstgudstj.)
  3. okt.  11.00

Yoga
LOF starter hathayoga på 
Dreslette Skole. Start den 9. 
september kl. 16. 
20 holdtimer. Underviser er 
Renate Bleses. Tilmelding 
til LOF Vestfyn. Email: vest-
fyn@lof.dk eller på tlf. 64 71 
52 50. man.-tors. kl. 10-12.  
Det kan anbefales meget. 
Det er en yderst erfaren yo-
galærer. Kom og vær med. 

Fællesspisning 
Den 24. september kl. 18 er 
der igen fællesspisning i Bor-
gerhuset. 
Et hold friske helnæsboere 
kreerer et godt måltid mad, 
så der er mulighed for at del-
tage i nogle hyggelige timer. 
Tag selv tallerken, bestik og 
kop med. For de der har lyst, 
er der mulighed for aktivite-
ter i gymnastiksalen.
Tilmelding til Lajla på 
tlf. 64 77 18 70 
senest den 17. september. 

INVITATION
Helnæsboere og andre inte-
resserede inviteres hermed 
til et lille møde ved ”Tjær-
egryden” på ”Ådden” tirsdag 
den 14. sep. kl. 19.  Se artik-
len inde i bladet.

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

Aktiviteter i 
Helnæs Forsamlingshus 
30. november: 
Generalforsamling 

BEMÆRK Høstfest
Fredag den 17/9 kl. 18.30. 
Anne-Lise laver sin kendte 
høst-buffet. Efter middagen 
spiller Mississipi Stomps til 
dans. Pris. 200 kr. pr. person. 
HUSK bindende tilmelding 
senest den 5/9 i postkassen 
ved forsamlingshuset eller på 
e-mail: hefohus@gmail.com. 
(Invitation er  husomdelt).

Torsdagsklub
Efteråret nærmer sig og vi 
tænker på igen at holde Tors-
dagsklub.
Første gang er den 14. ok-
tober. Alle er velkomne og 
man bedes medbringe kop 
og brød.
Som sædvanlig mødes vi i 
Borgerhuset kl. 14.30. Mere 
herom i næste nummer.
Venlig hilsen
Anne Hansen

Børne- og ungdoms-
badminton og fordeling 
af badmintontider
Badmintonsæsonen starter 1. 
oktober
Atter  i år er der børne- og 
ungdomsbadminton. Thomas 
Woller, der har mange års 
erfaring med badminton vil 
over 4 gange introducere til 
børne- og ungdomsbadmin-
ton i gymnastiksalen. Det bli-
ver om onsdagen kl. 18-19 og 

første gang er den 6. oktober. 
Alle børn og unge uanset er-
faring er velkommen. 
Mandag d. 13. september kl. 
17 i Borgerhuset er der tilmel-
ding til badminton- og gym-
nastiksalstider. Her kan hold 
(single eller double) tilmelde 
sig. Potentielle spillere der har 
en interesse i at spille badmin-
ton, men ikke nødvendigvis 
har et hold er også velkom-
men til at dukke op. 
Vel mødt. Helnæs Idrætsfor-
ening – Jakob Haahr (20 15 
97 73) 

Nu kommer der besøg fra 
Helnæs Borgerhus...
I løbet af september måned 
kommer vi fra bestyrelsen for 
Helnæs Borgerhus rundt til 
alle på Helnæs. Baggrunden 
er at Assens kommune har 
skåret meget kraftigt ned på 
tilskuddet til Borgerhuset. Vi 
er derfor nødt til at gå over til 
brugerbetaling og støttemed-
lemskaber. Derfor beder vi 
alle husstande om at tegne et 
medlemskab af Helnæs Bor-
gerhus. Det koster kun 100 kr. 
om året, men det et vigtigt be-
løb, for det er med til at sikre, 
at vi fortsat kan beholde et af 
øens gode samlingspunkter. 
Bestyrelsen har været i lange 
forhandlinger med kommu-
nen, trimmet alle udgifter, 
lavet ny aftale med Helnæs 
Højskole og de foreninger og 
klubber, der bruger huset. 
Pengene bliver brugt til ved-
ligeholdelse, forsikring, re-

deT sKer i sepTeMber 2010 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30
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Helnæs Kultur- og 
Musikforening 

Koncertprogram 2010

Lørdag den 4. september 
kl. 20

Den fynske Opera
2 tønder og 3 sild 

– viser, opera og operette

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

Army-Varer
er du til:
Street-wear, 
Camping, 
jagt & Fiskeri, 
Militær Udstyr
så er det her  
du handler

www.armyvarer.dk
Nr. Allé 26-28, 5610 Assens

12 UGER 16 UGER
fra oktober fra januar

HØJSKOLEN
FOR VOKSNE

KUNST
IDRÆT

FILOSOFI
PSYKOLOGI

Midt i Sydfyns enestående na-
tur kan du sammen med andre 
voksne styrke din viden og få 
ny inspiration!

Ring efter skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

www. helnaesposten.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. Janus Storm
Tlf. 6477 1882
hefohus@gmail.com
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. Merete Edlefsen
Tlf. 6471 1832

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

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

KØb Og sALg persOnLige

Lækkert kvalitetsbørnetøj 
i friske farver
Str. fra 0 til 10 år sælges til 
absolut lave priser. 
Kontakt 
aastensdal@gmail.com eller 
på tlf. 26 62 87 24
Camilla Stensdal

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5 x 12 m. Stort 
nok til 60 -70 personer. 
Pris 500,00 for en weekend. 
Tlf. 64 77 14 10
Henning Storm

Tip-vogn søges
Mindre tipvogn og harve søges 
Henvendelse til 
Eigil Kristensen 
Tlf. 6477 1339 

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

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

Reoler sælges
2 store hvidmalede bogreoler 
fra gammel købsmandsfor-
retning sælges. 
Henvendelse til Ane Kirstine 
på mail: aj@helnaeshus.dk el-
ler tlf. 4016 2815 efter kl. 16.

Antik & Loppemarked
Hver søndag kl. 14 – 17
Ny børnerejseseng 300 kr.
Campingvogn 1984
Vægt: 400 kg
Akseltryk: 600 kg.
Pris 7.500 kr.
Ferieappartment udlejes
Henvendelse til
Hannelore Bess
Bogården, Helnæs Byvej 3
Tlf. 64 77 18 59

Barnedåb

Søndag den 1. august 2010, i 
Helnæs Kirke.
Barnets navn: Agnes Boge-
toft Bøge Pedersen
Forældrene: Rikke og Claus 
Pedersen, Munkebo,
Storesøster Dagmar er også 
døbt i Helnæs Kirke.
Rikkes forældre er: Lis og 
Per Pedersen, Strandbakken
HP ønsker tillykke.

Barnedåb 

Søndag den 22. august, i Hel-
næs kirke
Barnets navn: Mads Rusbjerg 
Grønbæk
Forældrene: Kristina Rus-
bjerg Grønbæk og Simon 
Grønbæk
Simon er søn af: Else og Bjar-
ne Grønbæk, Helnæs Byvej 
HP ønsker tillykke

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

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

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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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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Boesamfundet blev startet 
i 1950 af en ”boer”, der hed 
Lars Boe Thomsen, så det er 
60 år siden i år. Slægtsstævnet 
blev afholdt den 21. august. 
Som sædvanlig startede mø-
det med samling i Bobak-
kerne og spisning af den med-
bragte mad. Derefter besøgte 
deltagerne Helnæs mølle, hvor 
Ib Ivar Dahl fortalte om den-
nes historie. Han fortalte fra 
før møllen blev bygget og om 
hvordan bønderne på Helnæs 
måtte bringe deres korn til 
Vandmøllen på Hagenskov, 
for at få malet. Alle kender 
ordsproget: ”Først til mølle, 
får først malet”, det gjaldt 
dog ikke her. Når der kom en 
bonde fra Helnæs fik han al-
tid malet først pga. den lange 
vej hjem. Ib fortalte også om, 
hvorledes møllerne brugte 
møllevingerne til at markere 
forskellige begivenheder, som 
f.eks. hvis et ligtog kom forbi, 
blev møllen stoppet og vinger-

ne sat i kors indtil ligtoget var 
kommet forbi. Eller hvis møl-
len var i stykker blev vingerne 
sat på skrå, så kunne bønderne 
se, at der ikke var grund til at 
køre til møllen den dag. 

Fortælling om fortiden

Efter middagen i forsam-
lingshuset fortalte Ib bl.a. om 
Spærringen mellem Helnæs 
og Illum, Helnæs stenen og 
hvordan der i flere tusind år 
har boet mennesker på Hel-

næs. Han fortalte også om 
hvordan vandstanden har 
hævet sig. I vikingetiden var 
Helnæs, Illum, Horsehoved og 
Vigø landfast med hinanden 
og der var kun en lille indsej-
ling mellem Vigø og Faldsled. 
Der var mødt ca. 75 medlem-
mer op til dagen, og trods lidt 
regn nu og da blev det en god 
dag. Der kommer mere om 
Boesamfundet på et senere 
tidspunkt.
Janus Storm /ah

boesamfundets slægtsstævne 2010
Nye tider?

Da Helnæs var blevet 
fejret, begavet og hyl-
det som Årets Landsby i  
Assens Kommune, in-
troduceredes en ny skik, 
hentet fra kunstnermiljøet 
i Skagen.
En ny måde at råbe hurra 
på: Hip, hip, hurra. 
Aner man nye tider for 
den kommende udvikling 
af kulturhalvøen?

Ib Dahl fortæller om møllen  foto: Janus Storm
P. S. Krøyers kendte maleri 
“Hip Hip Hurra”


