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Beboerforeningen på 
Helnæs var begunstiget med 
det smukkeste solskinsvejr, 
da sommerfesten på 
sportspladsen løb af stablen 
den 21. august.

SommerfeSt
af Anne Hansen 

Søren Foss’ splatterkanon 
var et festligt indslag. Han 
havde konstrueret en forla-
derkanon, som blev ladet 
med avispapir og farver og 
fyret af. Skuddene ramte et 
stort ophængt lærred, der 
efterhånden fik alle regn-
buens farver. Derefter mo-
rede børnene sig med at 
kaste med farveballoner på 
kunstværket og til sidst blev 
fingrene brugt til udtværing. 
Mange blev smurt ind i ma-
ling og gik derfra med min-
der på tøjet. En enkelt måtte 
i bad, da løjerne sluttede. 

Blandt de mange aktiviteter, 
der blev afholdt, var have-
traktorringridning, hvor der 
deltog 9 personer. Da alle 
omgange var gennemført 
var det Søren Foss Madsen, 
der havde flest point. Nr. 2 

Foto: hba

tLæs mere på side 4

Sommerfest 
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Sommerfest forsiden og side 4
Sommerfest på Helnæs
Beboerforeningen var begunstiget med det smukkeste solskinsvejr, 
da sommerfesten på sportspladsen løb af stablen den 21. august.

Koncert side 6-7
Improvisationer på Langager
Støvet havde knapt lagt sig efter Den internationale Kulturfestival 
i Assens 5. og 6. august, før Alexander Thieme har et nyt projekt 
på beddingen. 

Boganmeldelse side 7
Bog på japansk om Helnæs
HP anmelder bøger skrevet af personer, der har en relevant kon-
takt til Helnæs. 

Musikanmeldelse side 8
Stilfuldt halløj i operaen
En smuk og lun sensommeraften, lørdag den 20. august, rundede 
koncertsæsonen af i Helnæs gamle Præstegård.

Festival side 9
International Kunstfestival i Assens
Den internationale kunst- eller kulturfestival som Alexander Thie-
me (Sasja) lagde navn og masser af energi i, blev sat i værk sam-
tidig med lang åbningstid for forretningslivet. 

Landsbyen v side 10-12
Hvornår er landsbyen Helnæs anlagt? 
Artiklen er et svar til en kommentar, indsendt af Chr. Falk Rønne. 
Han undrer sig over oplysningen om tidspunktet for landsbyen Hel-
næs anlæggelse. Kommentaren indleder artiklen. 

Kunstfestival i Assens side 13
Kommentar
I en kommentar til kunstfestivalen foreslås den gentaget, som det 
nyetablerede Kunstråds årlige fællesarrangement

Læs også:
Skilte på stranden side 3
julegaven – er det nu? side 5
Mennesket og mygblomsten side 5
LIFE Helnæs projektet side 5
Bogfernisering side 8
Heldig hånd side 12
En opgave for runologer side 16

Nærdemokrati – igen, igen
Det kan virke overdrevet at beskæftige sig med emnet nær-
demokrati igen. Udgangspunktet for interessen er et ju-
belråb fra foreningen ”Landsbyerne i Danmark” ved dets 
formand Carsten Abild (V), medlem af regionsrådet for 
Syddanmark. Han mener, at nærdemokratiet er vendt til-
bage til landdistrikterne, idet beboerne har påtaget sig at 
klare en række opgaver, som ellers har været kommunale 
forpligtelser. Snekastning på mindre veje, pasning og pleje 
af grønne områder, nedlægning af fliser ved kommunale 
sportsanlæg m.m. Også befolkningsgruppers lokale prote-
ster og kamp for bevarelse af skoler og børnehaver ses som 
en demonstration af nærdemokratiets tilbagekomst efter at 
kommunalreformen 2007 har fjernet en massiv folkelig ind-
flydelse i det lokale styre. 
August måneds udvikling er, at de samme politiske kræfter, 
som gennemførte reformen, nu vil nedlægge regionernes 
demokratisk valgte styrelse og indføre et professionelt be-
styrelseslag til at tage sig af hele vort offentligt finansierede 
sundhedsvæsen. En af erhvervslivets debattører føler sig 
endog fristet til at udtale, ”at man burde lade Danmark A/S 
styre af en stærk leder”. Det er prøvet i Europa helt frem til 
1989 og det duede ikke. Foreningen forventer, at der efter 
valget vil blive lovgivet om disse spørgsmål ved, at der i 
love og bekendtgørelser bliver peget på frivillighedsprincip-
pet som løsning på kommunale opgaver i landdistrikterne. 
Her kunne der være grund til at tænke sig om inden, idet 
frivillighed, der naturligvis ligger uden for kendt forenings-
arbejde, ikke bør være et princip, før man har fået drøf-
tet opgavefordelingen igennem. Der savnes på nuværende 
tidspunkt et pusterum, hvor reformen af 2007 bør vurderes 
og justeres, idet der givetvis er for mange opgaver, der er 
lagt ned til kommunerne, som kunne få en betydelig bedre 
behandling bl.a. mht. ”armslængde/afstands-fordele” ved 
tunge sociale- miljø-, klima eller planlovssager m.m. 
Regionerne bør derfor bevares og styrkes og deres styre-
form analyseres og evt. justeres. Den centralistiske statslige 
styring, der har været praktiseret, bør løsnes, således det 
lokale demokratis aktører, atter vil kunne påtage sig et reelt 
ansvar. Det nære demokrati på kommuneplan vil kun kunne 
folde sig ud, hvis der gives muligheder og rum for at udvise 
initiativ og påtage sig ansvarlighed for egne skattemidler. 
Man bør ikke råbe hurra for at frivillige påtager sig arbej-
det, før man har gennemdrøftet, hvad der bør lægges ud til 
frivillig foretagelse og før kommune, region og stat får eva-
lueret og justeret den hastigt gennemførte reform fra 2007. 
Alt andet vil være lappeløsninger. I tider med jubel over 
udviklinger i lande, hvor der kæmpes for demokrati som 
styreform, er det paradoksalt, at vort højt udviklede og vel-
afprøvede ledelsessystem tilsyneladende gradvist svækkes, 
når der måles på faktisk deltagelse, folkeligt engagement og 
fælles ansvar.   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

Kristendom 
er ikke en 
moralsk 
opsang

Spørger man en række tilfæl-
dige danskere, hvad kristen-
dom går ud på vil de fleste 
svare, at det handler om, at 
være god eller ”næstekær-
lig”, som det hedder med et 
lidt mere kirkeligt ord. Og 
det er selvfølgelig ikke helt 
forkert. Men kristendom 
handler ikke først og frem-
mest om, at vi skal være gode 
imod hinanden. Den handler 
om at Gud er god mod os. 
Også selvom vi ikke er gode. 
At vi skal være gode, det er 
da en selvfølgelighed. Det 
behøver vi ikke gå i kirke for 
at høre. Det burde vi kunne 
sige os selv.  Og det tror jeg 
også, at mange af os gør – 
hele tiden. 
Med mindre vi da har givet 
helt op, og er holdt op med at 
tænke på andre end os selv, 
fordi vi mener, at sådan gør 
alle andre også. Som Storm 
P. engang sagde: ”Det er 
pokkers så egoistisk verden 
er. Alle tænker kun på sig 
selv. Den eneste, der tænker 
på mig – det er mig.”
Men med mindre vi har givet 
helt op, så kan de fleste af os 
sige os selv, at det er vigtigt, 
at gøre godt og være et or-
dentligt menneske. Mange af 
os kender til det, at se sig i 
spejlet, og sige til sig selv: Nu 
må du også se at stramme dig 

lidt an. Du må kunne gøre det 
bedre. Gøre dig mere umage. 
Vær en bedre far eller mor, 
ægtefælle, søn eller datter. 
Bare tag dig sammen. 
Det kan godt være, at der er 
nogen af os der har brug for 
at høre den slags. Men det er 
det som mange af os går og 
siger til os selv hele tiden. 
Hvorfor skulle vi f.eks. gå i 
kirke for at høre mere af den 
slags? Det kan vi åbenbart 
sige os selv. Det er det vi 
ikke kan sige os selv, som vi 
har brug for at høre. Det som 
evangeliet om Jesus Kristus 
har at sige om os og til os: At 
Gud allerede for længe siden 
har sagt god for os, uanset 
om vi er gode eller ej. Det 
gjorde Han den dag, vi blev 
døbt.  ”Se, jeg er med jer alle 
dage indtil verdens ende” 
Det løfte lyder til enhver bar-
nedåb, og det er godt at blive 
mindet om, f.eks. når noget 
går skævt eller gør ondt i li-
vet. For så spørger vi altid: 
Hvorfor? Hvorfor sker den 
slags? Hvorfor lige mig? Det 
kan ingen af os svare på. Vi 
ved det ikke. Men vi ved, at 
det ikke kan skyldes, at Gud 
ikke elsker os, at Han ikke er 
med os. For Han har lovet, at 
være med os alle dage – både 
mørke og lyse – indtil ver-
dens ende. 

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

Skilte på stranden

Der er dukket noget nyt op i 
landskabet. Der er kommet 
skilte op på vore strande. Det 
har ofte været tilfældet, at 
redningsmandskab og ambu-
lancer ikke har kunnet finde 
frem til en ulykke i tide, idet 
de, der har tilkaldt dem ikke 
har kunnet meddele, hvor de 
var. Strandene i Danmark har 
ikke altid navne og for frem-
mede har det været endog 
meget vanskeligt. Det er ikke 
længe siden nogle brand-
slukningskøretøjer drønede 
mod Lindhoved, hvor bran-
den vitterligt var opstået på 
Østergårds Strand.

Ca. 60 omkommer ved 
drukneulykker i de danske 
farvande om året og beho-
vet for at komme frem til 
nødstedte er endnu større. 
Rigspolitiet har sat sig i 
spidsen for at gennemføre 
denne nyttige idé sammen 
med kommunerne, der sæt-
ter skiltene op og Trygfon-
den, der betaler de 4 mill. 
kroner skiltene koster. Ale-
ne Fyn har 150 strande, der 
skal have et skilt, og her er 
man kommet langt med ar-
bejdet. Det forventes, at der 
vil gå tre år inden alle dan-

ske strande er forsynet med 
skilte. Vor freelance foto-
graf, Dan, har været rundt 
på halvøen og fundet tre 
skilte. På maden, hvor der er 
opsat et par stykker, ved Lil-
lestranden og ved stranden 
ved den offentlige p-plads i 
Sommerlandet. Bobakkerne 
har også sit eget skilt. Hel-
næs er altså godt dækket 
ind nu. På skiltet er anført 
rednings tlf. nummeret 112 
og en kode, bestående af 
et bogstav og tre cifre. Når 
denne kode opgives, omsæt-
tes den øjeblikkeligt til GPS 
koordinater, og redningsfar-
tøjet kan ikke længere tage 
fejl.  

pd

Stranden ved Sommerland 
foto: Dan R-J

Lillestranden
foto: Dan R-J

Stranden ved Maden
foto: Dan R-J
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HUSQVARNA Rider 111B5
5-trins manuel gearkasse. 
85cm klippebredde.
Vejl. udsalgspris 18.995,-

              Kampagnepris 17.995,-

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

           Kampagnepris 19.995,-

Husqvarna har løsningen 
til din græsplæne

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

                                Kr. 14.995,-

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

www.husqvarna.dk

ELARBEJDE MED GARANTI

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

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

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

blev Kjeld Andersen, Hel-
næs Camping. Stig vandt 
havetraktorrace med Søren 
P. på 2. pladsen.

Æggekastning: For børn 
med 7 skridts afstand vandt 
Petra og Pil. For voksne 
med 12 skridts afstand var 
det Karin Mortensen og Sø-
ren P. der var dygtigst.

Efter Annelises meget vel-
smagende buffét var det 
tid til Petanquefinalen. Den 
stod mellem 2 hold: Niels 
Ellebæk og Niels Stensdal 
på den ene side og Janus 
Storm og Charlotte Foss 
Madsen på den anden. Først 
førte Niels érne, men slut-
resultatet blev sejr til Janus 
og Charlotte. Arne styrede 
spillet med hård, men ret-
færdig hånd.

Sidste punkt inden præmie-
uddelingen var kagekon-
kurrencen. Fire meget flot 
dekorerede kager var indle-
veret. De strenge dommere 
var Jens Zimmer og Erik 
Poulsen. Da alle kager var 
meget lækre, tog det rigtig 
lang tid for dommerne at 
give karakter. 1. præmien 
gik til Mara Schnalke. 2. 
præmie fik Charlotte Foss 
Madsens kage. Tilskuer-
skaren måtte konstatere, at 
dommerne holdt af choko-
ladekage. Det blev en fin og 
fornøjelig dag, som besty-
relsen fik meget ros og tak 
for.

fortsat fra forsiden

Kagedommer Jens Zimmer voterer Foto: hba

Jørgen, Anders og Niels i petanquekonkurrencen Foto: hba

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12
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Sasja i ateliet  Foto: ah

Mygblomsten med frøstande  Foto: NN

LIFE følgegruppen i Bobakkerne  Foto: Jens Zimmer

Julegaven – er det nu?
Ja, det er det, siger Alexan-
der Thieme, Langager, Hel-
næs Byvej 20. Han vil gerne 
foreslå HP ś læsere, hvad 
han synes, de skulle give 
deres børn eller børnebørn i 
julegave: Et portræt af en af 
deres kære. Et minde for li-
vet. (se foto). Alexander vil 
tilbyde et portræt malet i olie 
i størrelsen 40 x 50 cm for en 
pris af 3.000 kr. Andre stør-
relser, pris efter aftale. Der 
skal ikke bruges meget tid 
på at blive malet, idet man 

ringer og aftaler en tid, hvor 
man mødes i atelieret. Her 
aftales alt vedrørende stør-
relse, baggrund, påklædning 
o.a. Er man parat som model, 
tager Alexander et foto, som 
han maler efter. Hvis man 
henvender sig fra nu af til se-
nest medio november, så vil 
der være et portræt at lægge 
under juletræet. Se portræt-
samlingen på www.alexan-
derthieme.net.
Ring på 64 77 14 54 
eller skriv på mail: 
athieme@mail.dk

mennesket og mygblomsten

Oh, var jeg dog en mygblomst skøn
og ikke kun et menneske.

Da boede jeg på Maen grøn
og stod i Statens tjeneste.

For hvis jeg var en truet art,
opført på EU’s liste,

mig Strandgaard ville hæge om,
som om jeg var den sidste.

Han pengemidler skaffet mig
at holde mig i live,

og køer til at gå omkring 
og græsse ved min side.

Men jeg er ingen mygblomst, ak,
og ej på EU’s liste.

Jeg derfor passe må mig selv,
et liv på Helnæs her at friste.

Jeg lære må at tudse rundt,
at sno mig som salamandre,
men glædes ved at tænke på,

vi har dog endnu og hverandre!

NN

LIfe Helnæs projektet
Medlem af følgegruppen for 
LIFE Helnæs projektet, Jens 
Zimmer, beboerforeningen, 
har sendt billeder og neden-
stående korte beretning fra 
det andet møde i følgegrup-
pen. 
Mødet afholdtes om efter-
middagen den 10. aug. og 
det regnede slemt, da grup-
pen mødtes i Bobakkerne, 
hvor man udover en generel 
snak om området, skulle se 
det sted Naturstyrelsen ville 

forsøge at få opstillet et shel-
ter. Det var ved sydenden af 
den flade strand efter Halen, 
hvor skrænterne begynder 
igen. Naturfolkene og andre 
talte i mod det med henvis-
ning til beskyttelse af yng-
lefugle samt en mulig ublu 
konkurrence med Helnæs 
Mølle. Siden tog gruppen 
på Maen og så ialt 7 myg-
blomster, heraf de fleste i en 
klynge med frøstande. De 
har altså blomstret i år, for-
tæller Jens Zimmer.

Forfatteren til dette digt øn-
sker at være anonym. Redak-
tionen kender hans identitet. 
Det samme gælder fotoet, 

som poeten har vedlagt som 
illustration.

(red.)
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HÅNDKØBSUDSALG
Fra Assens Apotek

Varetur til Helnæs
HVER FREDAG

Støvet havde knapt lagt sig 
efter Den internationale 
Kulturfestival i Assens 5. og 6. 
august, før Alexander thieme 
har et nyt projekt på bed-
dingen. Allerede søndag den 
7. august havde han sam-
men med sine mange venner, 
på Langager, arrangeret en 
koncert med en overraskende 
finale. 

KoNCert 
af Poul Dreisler 

Hvad gør man med en idé, der 
er fostret om morgenen og som 
kun har værdi, hvis der er et 
publikum? Man ringer rundt 
til folk på Helnæs. Ca. 20 mø-
der frem, der, sammen med de 
10 -13 udenlandske kunstnere, 
der i en periode bor på gården, 
udgør et pænt publikum til en 
koncert, givet af en af husets 

tyske venner, Ulrich von Wro-
chem og hans familie. Loftsa-
telieret er blevet ryddet, stole i 
alle udgaver stillet op. Gulvet 
foran de store gavlvinduer ud-
gør scenen, således koncerten 
kan gennemføres med tusmør-
ket og solnedgangen som for-
nemt bagtæppe. 

Kunstneren

Ulrich von Wrochem, født i 
Tyskland i 1944, boet mange 
år i Italien, og bor nu i Hanno-
ver i Tyskland med sin hustru 
Tatjana Prelevic (48) og deres 
4 årige søn Danilo. Af et om-
delt CV fremgår, at Ulrich von 
Wrochem har haft en lang kar-
riere efter sin uddannelse som 
solist på viola (bratsch). Både 
kammerorkestre, masterclas-
ses, solokoncerter og dirigen-
tjob o.m.a. har han deltaget i. 
Alexander mødte ham i 1990 

i Karlsruhe og de har knyttet 
venskab og udviklet idéer til 
fælles projekter, hvor Alexan-
ders talent for mange kunstar-
ters samvirke også kunne få et 
professionelt musisk tilskud.

Den lange indledning

Det blev en ganske usædvan-
lig begivenhed. Fra beslutnin-
gen var taget søndag formid-
dag og til hen under aften, 
blev et publikum på Helnæs, 
og enkelte udefra, kaldt sam-
men via telefon. Kultur- og 

Musikforeningens medlems-
kreds blev naturligvis kontak-
tet, når det skulle gå så hurtigt, 
men også andre kom til. Som 
nævnt havde Alexander og 
Tanja 13 mennesker boende i 
huset på grund af deres med-
virken i kulturfestivalen i As-
sens. De kunne nu betale lidt 
af på gæstfriheden ved at hjæl-
pe med til at få dette arrange-
ment gennemført. Alexander 
indledte med en længere for-
klaring om kunstens vilkår og 
omstændighederne ved denne 

Improvisationer på 
Langager

Ulrich von Wrochem og hunden Ludvig  Foto: pd
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koncerts etablering, hvorunder 
han fik flettet ordet kaos ind 
som et begreb, der omfattede 
meget af livet i en kunstners 
hverdag. Efter dette kom Ul-
rich von Wrochem på scenen 
og fortalte om sit instrument, 
som er en viola, bedre kendt 
på dansk som bratsch, men en 
særlig én, en ”allemannisch,” 
malet bratsch fra 1700-tallet. 

Performance

Første halvdel af koncerten 
var tre stykker musik skrevet 
primært til violaen på samme 
tid som dens oprindelse. Mu-
sik af Bach, Campagnoli og 
Rolla, de to sidstnævnte er 
italienske komponister. Efter 
pausen hvorunder Alexander 
og et par af de stærkeste unge 
kunstnere havde slæbt ind-
holdet, dvs. jernrammen med 
strengene, fra et opretstående 
piano, op på første sal, spillede 
Ulrich von Wrochem en suite 
af Max Reger, en tysk kom-
ponist fra omkr. år 1900. Og 
herefter kom så overraskel-
sen. Hele familien Wrochem 
opførte en improvisation over 
H.C. Andersens eventyr ”Den 
lille pige med svovlstikkerne”.  
Ikke alene jernrammen var til 
rådighed for Tatjana Prelevic, 
men også en række instrumen-
ter fra slagtøjsgruppen, skral-
der og andet, som sammen 
med fingerknips gav piano-
strengene lyd til samspil med 
Ulrichs dybe viola/bratsch 
toner. Den fireårige blonde 
søn, Danilo, illuderede den 
lille pige med svovlstikkerne. 
Siddende på en skammel midt 
i det hele og så frysende og 
sølle ud. Ved siden af lå fa-
milien Thiemes store russiske 
ulvemynde, Ludvig, bundet til 
et staffeli, idet scenebilledet 
ikke ville være komplet, hvis 
ikke den fattige pige havde 
sin hund med. Ludvig havde 
en tid givet udtryk for en vis 
betænkelighed ved at med-
virke, men gradvist faldt han 
til ro i rollen. På staffeliet var 
sat en stor fotostat, der som 
motiv havde det klaver, som 
jernrammen var savet ud af. 
Fotoet var taget ude i natu-
ren, hvorfor det gav et dobbelt 

dybdeperspektivisk indtryk. 
Staffeliet med det firkantede 
hul på scenen foran glasvin-
duerne, hvorigennem hegnet 
udenfor udgjorde bagtæppet 
indtil mørket skjulte det. 

en bevægende scene

Dette samtidig med, at piano-
ets indmad blev brugt til at bi-
drage til fremførelsen af et im-
proviseret musikstykke over 
”Den lille pige med svovlstik-
kerne”, der får den tragiske af-
slutning, som vi kender, pigens 
død efter at have strøget svovl-
stikkerne og set al den herlig-
hed, som andre familier sad i 
ved fejringen af denne årets 
sidste aften. Danilos fald fra 
skamlen, fortæller os, at døden 
har indhentet den lille pige, 
samtidig med antændelsen af 
det sidste bundt svovlstikker, 
som fremmaner synet af den 
døde, elskede bedstemor, der 
tager barnebarnet med sig op 
i himlen. 

Det blev en meget betagende 
scene og en opførelse med så 
mange ingredienser, sat sam-
men til en spændende im-
provisation over et så berømt 
forlæg, som eventyret af H.C. 
Andersen er. Denne multikul-
turelle performance med sam-
menkædningen af litteratur, 
musik, en installationskunst-
nerisk udnyttelse af et piano 
i dels instrumentets vægtige 
jernramme samt det udsavede, 
resterende, piano i en fotostat, 
som ramme om naturen som 
baggrund. I sandhed en per-
formance, som kunne havde 
glædet et større publikum. 

Den lille pige med svovlstikkerne
Foto: Karen Valeur

HP anmelder bøger 
skrevet af personer, 
der har en relevant 
kontakt til Helnæs. 
Ligeledes har  
forfatteren ønsket  
at få bogen omtalt  
i HP, som en slags  
kvittering for et 
givende ophold på 
Højskolen

BoGANmeLDeLSe
af Poul Dreisler 

Denne bog, som vi end ikke 
kender titlen på, idet den er 
på japansk, er skrevet af en 
japansk højskoleelev, der har 
opholdt sig her i 1½ år og er 
blevet så optaget af det danske 
samfund, at han har villet skri-
ve en bog om sine oplevelser, 
om Helnæs og om Danmark. 
Forfatteren hedder Masaru Sa-
saki (født 1970) er fra Sendai, 
den millionby, der blev hårdest 
ramt af Japans ulykker tidli-
gere i år. Han har vedlagt en 
kort forklaring på engelsk til 
bogens temaer. 

Læring og hygge

Masaru har hæftet sig meget 
ved det danske ord ’hygge’. 
Han mener, at hygge betyder, 
at vi lever i en let og rar atmo-
sfære, skabt ud af et menne-
skeligt fællesskab. Han mener 
endda, at en række japanske 
sociale problemer, bl.a. stigen-
de skilsmisserate, vil kunne 
dæmpes, hvis man forstod at 
skabe ’hygge’. Selv det, for 
mange, uforståelige samfunds-
system med høje skatter og høj 
velfærd, tiltaler Masaru. Han 
har i sin bog, som er skrevet til 
japanske studerende, skrevet 
om vort samfund og har for-
stået, at velfærdssystemet har 
en stærk forankring, baseret 

på et stærkt demokrati, hvor 
velfærdsstatens principper ik-
ke er på valg hvert fjerde år. 
Naturligvis har han brugt me-
get plads til også at fortælle om 
de danske folkehøjskoler, som 
han kalder ’centre for læring 
for livet.’  Han har skrevet som 
overskrift på sin forklarende 
tekst ”Om vigtigheden af ’læ-
ring’ i ’hygge’ tilværelsen”, 
hvormed han mener, at disse 
skoler giver lærdom / dannel-
sesmuligheder for alle unge og 
ældre og endog for fremmede. 
Han skriver, ”at højskolerne er 
til for alle, der uanset alder, gi-
ves en chance for en start på et 
nyt liv.” Det er givetvis en nyt-
tig bog, der i sin fortælling af-
gjort vil føje meget nyt til det, 
de fleste japanere kender til 
Danmark. Meget vil de undre 
sig over, men kan den med-
virke til at skabe eller vedlige-
holde de nære bånd, der også 
er mellem Japan og Danmark 
– også på højskolefronten – er 
det en meget nyttig bog. 

Bog på japansk 
om Helnæs

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 
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Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak (aut. kloakmester)
Murerarbejde udføres · Belægningsarbejder

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

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

Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Denne smukke og lune 
sensommeraften, lørdag den 
20. august, rundede koncert-
sæsonen af i Helnæs gamle 
Præstegård.

ANmeLDeLSe
af Karen valeur 

Et meget stort antal forud-
bestillinger fra nær og fjern 
vidnede om stor interesse 
for hvad operachef Jesper 
Buhl mon havde i ærmet. 
Bestyrelsen bar alt, hvad 
der kunne siddes på, til veje, 
og alligevel rakte det knap 
nok til. Folk ligefrem væl-
tede ind ad porten, og for-
ventningens glæde bredte 
sig nærmest uden på tøjet. 
I sidste øjeblik lykkedes det 
at få alle sat ned i det meget 

stemningsmættede galleri 
med sorte duge, levende lys 
og små æbler på kviste, der 
med kunstnerisk sans var 
henkastet på borde og i vin-
dueskarme. Med andre ord 
var der dækket op til muntre 
og alvorlige toner fra opera-
mesteren og hans følge. Og 
vi blev inderligt betagede 
af såvel hans malmfulde 
røst, som af de to fabelagtigt 
kompetente, gestikulerende 
og sitrende velsyngende 
medsangere. Denne aften 
havde vi fornøjelsen af den 
underskønne sopran Kiki 

Brandt (som før har glædet 
os med sin klokkeklare og 
sublimt kontrollerede røst) 
og den nye komet på sanger-
himlen (hvis utraditionelle 
CV omfatter sejlads på de 7 
have, passion for veteranbi-
ler og gamle våben), tenoren 
Simon Mott.
Og vi fik hele registreret af 
følelser – selvfølgelig med 
vægt på kærligheden, et yn-
det emne i sanglitteraturen. 
Der var alt lige fra arier 
af Händel, over operaer 
af Mozart, Verdi og Ros-
sini (inklusiv de udødelige 
”kioskbaskere” som ”Ræk 
mig din hånd, du kære” og 
Listearien) til vaudeviller og 
musicalhits. Det var bedå-
rende smukt, tårepersende, 
dramatisk og morsomt. Det 
hele kædet sammen af Han-
ne Bramsen Buhls indfølte 
og alsidige akkompagne-
ment på flyglet og gemalens 
anekdoter og små veloplagte 
hints til såvel publikum som 
medaktører. Bifaldet var 
velfortjent og succesen i hus 
– tak for en dejlig aften! 

Stilfuldt 
halløj i 
operaen

Trængsel i porten  Foto:  Karen Valeur  

Alle medvirkende  Foto:  Karen Valeur  

Kort NYt
Bogfernisering
Salen var fuld af familie, 
venner og gæster, der for-
ventningsfulde glædede sig 
til at høre Ib Ivar Dahl for-
tælle om sin nyeste bog ”Fra 
strandkanten” med undertit-
len ”Lommefilosofi, økosofi 
eller kulturøkosofi”, udgivet 
på forlaget Ravnerock den 
17. august 2011. (Se anmel-
delse i HP 8, 2011).
Ib Dahl fortalte om sin bog i 
tre kvarter, den tid, der blev 
lovet ved indledningen. Han 
gengav nogle af de historier, 
som bogen bygger på og som 
er grundlaget for hans syn på 
naturen og verden. Histori-
erne, han fortalte, strakte sig 
i tid fra barndommen til nu, 
geografisk fra Norge i sne til 
Grækenland i varme og fra 
facts til myter. En aften af 
den slags højskolen er god til 
at rumme. ”Fra Strandkan-
ten” kan købes i alle bogla-
der til vejl. pris 175 kr.

pd

Bogfernisering
Fra Strandkanten Foto: pd
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Denne internationale kunst  
eller kulturfestival som  
Alexander thieme (Sasja) 
lagde navn og masser af 
energi i, blev sat i værk  
samtidig med lang åbningstid 
for forretningslivet. 

feStIVAL
af Marianne S. Therp 

Det hele startede i et forry-
gende dårligt vejr med blæst og 
kulde og lidt regn kom netop 
som det hele skulle begynde 
mellem kl. 16 og 17. Især ved 
havnen mærkedes dette vejrlig. 

Harmonikaoptog

Festivalen blev indledt af et 
bemærkelsesværdigt optog. 
Sasja førte an med Dan-
nebrog og efter ham fulgte 
en gruppe mennesker, som 
var mødt op ved Peter Wil-
lemoes – statuen på havnen. 
Ruten gik op gennem Øster-
gade og derefter ud til det 
nye rådhus. Alle var blevet 
udstyret med en harmonika, 

som man inden afgang fik 
vejledning i at give lyd med. 
På billedet ses Sasja i sam-
tale med hans model til en 
anden spektakulær udstilling 
i Assens, Børge Sønderjyde, 
der er en kendt figur i gade-
billedet i Assens.
Ikke særligt mange menne-
sker var mødt frem og ikke 
mange var på gaden, der i af-
tenens anledning var afspær-
ret for biltrafik. De, der søgte 
ly for det dårlige vejr inden-
dørs, og for evt. at indtage 

lidt aftensmad, kom ud igen 
til et ganske andet klima. 
Nu var der lunt og stille og 
gaderne fyldtes efterhånden 
med mange mennesker. 

Zuckerbaba

Programmet for festivalen 
fortsatte med afsløringen af 
den store figur ”Zuckerbaba”, 
som symbol på Breeding-
temaet og borgmestertale. 
Og senere gennemførtes en 
meget spektakulær afslut-
ning på festivalens første 

dag, som desværre ikke lader 
sig gengive på papir, da den 
bestod i en smuk, varieret, 
kraftfuld og rørende videoin-
stallation (se billede side 13). 
Meget betagende vist på fa-
caden af det nye rådhus. 

Videoanimation

Den havde fortjent et tusind-
talligt publikum – og i hvert 
fald bør alle ansatte i Assens 
Kommune samt byråd gøre, 
hvad de kan, for at få vist 
dette mesterværk i billeder 
og lyd. Det bør blive bevaret 
som en præsentation også for 
borgere og gæster, som del af 
den samlede festival. 
Nedenfor ses de aktive kunst-
nere og det alt for beskedne 
publikum med Alexander 
Thieme og borgmester Finn 
Brunse i spidsen efter afslø-
ringen af Zuckerbaba.

Læs kommentaren  
på side 13.

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere
Vinduespolering

Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

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

International Kunstfestival i Assens

Sasja og Børge Sønderjyde  Foto: D.R-J

Befrugtning i autobranchen  Foto: D.R-J Zuckerbaba – kunstner og publikum Foto: D.R-J
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Maxi 3
Universalrengøringsmiddel og 
pletfjerner til alle hjem. 
Afrenser snavs, olie, sod, græs,
rødvin og meget mere på alle 
materialer, der tåler vand.
Pris pr. liter kr. 43,75

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

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

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

Kunsten at 
Klippe græs

JOnsereD lt 2213
Kompakt og behagelig havetraktor,

der er let at manøvrere,
selv under trange forhold.

Klippebredde 77 cm

10.995,-
Fås mod merpris med trinløs

automatisk transmission

JOnsereD lM 2147 CMDae
Robust plæneklipper med elstart, autowalk, 

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

og bagudkast. Klippebredde 46 cm

4.195,-
Mulighed for finansiering via

Jonseredkortet – hør mere hos din 
lokale Jonsered-forhandler

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

HØStGUDStJeNeSte
i Helnæs Kirke

Søndag den 18. september kl. 17.00
med efterfølgende 

spisning i forsamlingshuset

Menighedsrådet er vært

Denne artikel er et svar til en 
kommentar, indsendt af Chr. 
falk rønne. Han undrer sig 
over oplysningen om tids-
punktet for landsbyen Helnæs 
anlæggelse. Kommentaren 
indleder artiklen. 

LANDSBYeN V
Af Poul Dreisler 

Kommentar til: En landsby 
bliver til. (HP juli 2011) 
fremsendt af Christian Falk 
Rønne, Helnæs Byvej 38. 
(Desværre blev der ikke 
plads til kommentar og arti-
kel i augustnummeret).
”I flere læseværdige artikler 
har Poul Dreisler påtaget sig 
at afdække forskellige si-
der af Helnæs historie. I det 
seneste nummer (juli 2011, 
red.) var det en gennemgang 
af landsbyen Helnæs tidlige 
historie. Der var i den arti-
kel især én information, der 
overraskede mig. 
Poul hævdede, at landsbyen 
Helnæs er anlagt omkring 
overgangen mellem vikinge-
tid og middelalder. Når den 
påstand forekommer mig 
overraskende, skyldes det 
flere forhold. For det første, 
hvis Helnæs var beboet i 
1100-tallet er det ejendom-
meligt, at Helnæs ikke har 
en kirke fra den store kir-
kebygningsperiode i netop 

1100-tallet. For det andet, 
ville et Helnæs der var bebo-
et være en undtagelse fra det 
forhold, at mindre øer, halvø-
er og kystnære områder i den 
sydlige del af Danmark stort 
set var ubeboede til langt op 
i middelalderen. Den spar-
somme kystnære bebyggelse, 
der var i Syddanmark, havde 
karakter af fæstningsvær-
ker (fx Få-borg, Svend-borg, 
Vording-borg). At det for-
holdt sig sådan, skyldtes de 
krigeriske relationer til vore 
naboer i Østersøområdet. 
Det er selvfølgelig muligt, at 
der har ligget et betydeligt 
forsvarsværk på Helnæs. Et 
sådan er, så vidt jeg husker, 
nævnt i Carlos bog om Hel-
næs historie. Men Jørgen 
Skaarup (tidligere museums-
inspektør ved Langelands 
museum og forfatter til bo-
gen ”Øhavets middelalder-
lige borge og voldsteder”) er 
skeptisk over for eksistensen 
af et sådan fæstningsværk 
på Helnæs. Men det kan da 
meget vel tænkes, at Poul er 
mere opdateret på Helnæs 
historie, end jeg er. Jørgen 
Skaarup vil formentlig gerne 
komme og dele ud af sin vi-
den på et eller flere af vinte-
rens højskoleforedrag”.  

Svar til Christian falk

Tak for din undren, der er en 

Hvornår er landsbyen 
Helnæs anlagt? 

Skib Roar Ege
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tLæs mere på side 12

udfordring til at søge yderli-
gere viden – og dermed må-
ske mere undren. Temaet om 
Helnæs landsbys udvikling 
søges belyst i et kronologisk 
forløb med bemærkninger 
til det, der sker i samfundet 
udenom. Der anvendes se-
kundære kilder, fra littera-
turen, nettet og den lokale 
visdom, hvad enten den er 
skrevet ned, findes på lo-
kalarkivet, eller hørt om ved 
foredrag på Højskolen, enten 
af forstanderen selv eller ind-
kaldte eksperter. I øvrigt til 
anbefaling for mange flere.

Hvornår er Helnæs anlagt?

Postulatet om anlæggelses-
tidspunktet er et citat fra et 
kildemateriale, en analyse 
af Helnæs’ udvikling, fore-
taget af historikere for Fyns 
Amt. (I 1980’erne foretog 
det daværende Fyns Amt en 
kortlægning og grundig regi-
strering af de 614 landsbyer, 
der eksisterede i den fynske 
region omkring år 1800) [1]. 
Hensigten med dette tema i 
HP er herefter at bygge vi-
dere på den citerede analyse, 
der er holdt i ret stramme 
formuleringer, gøre den bre-
dere og søge forklaringer på 
nogle af de tekniske begre-
ber, der bliver anvendt. Dvs. 
Fyns Amts analyse betragtes 
som et skelet for disse tema-
artikler. 
I analysen (se den i HP nr. 7, 
2011) er det noteret, at Hel-
næs er anlagt: ”Omkring 
overgangen mellem vikin-
getid og middelalder”, lad 
os sige det er i 1100-tallet. 
Den undren, der udtrykkes 
er, at der må være en kirke, 
når der er en landsby. Eller 
hvis der ikke er en kirke, 
er der ingen landsby. Det er 
gjort op, at der på dette tids-
punkt (1100-tallet) har været 
347 landsbyer (adelbyer) på 
Fyn[2]. De har givet an-
ledning til 200 torper, ved 
f.eks. udflyttede ejerlav, der 
er udskilt fra adelbyen. Dvs. 
der har været ca. 547 fynske 
landbysamfund og af de 200 
landsbykirker der er på Fyn, 
er de 150 bygget i 1100-tal-

let. Dvs. der er ikke en én 
til én sammenhæng mellem 
landsby og kirke.

Hvorfor ingen kirke?

Det, der herefter kan undre er, 
hvorfor der ikke blev opført 
en kirke på Helnæs før 1618. 
Den blev endda først bygget 
på foranledning af beklagel-
ser over, at der var så lang vej 
for menigheden til Sønderby 
kirke. Samtidig var det ofte 
også farligt at skulle over 
Langør i alt slags vejr. Kir-
kebyggeriet blev gennemført 
som et internt anliggende for 
kongen, Chr.d.IV, idet hans 
hofpræst, Hans Mikkelsen, 
og hans lensmand på Ha-
genskov, Jørgen Brahe, der 
også bestyrede Helnæs, var 
medanbefalere. Det var altså 
en kirke, der tilhørte Hagen-
skov og dermed kongen [3]. 
Men dermed blev Helnæs 
ikke et sogn. Det skete først 
120 år senere i 1738. Anled-
ningen var nu den omvendte 
situation. Afstanden til kir-
ken for præsten. Det fortæl-
les dog også, at en kapellan 
fra Sønderby druknede på 
vej til tjeneste på Helnæs un-
der en voldsom storm. Afgø-
rende var det dog, at den ald-
rende præst, Nicolai Treven, 
Sønderby, søgte om at blive 
fritaget for at køre til Helnæs 
Kirke [4]. Kirken ejes på 
dette tidspunkt af (nu) Frede-
riksgave Gods ved godsejer 
F. J v. Dewitz. Forklaringen 
på, hvorfor det først var på 
dette sene tidspunkt, Helnæs 

fik kirke og 120 år efter blev 
et sogn, dvs. med egen præst, 
må være, at kongen / ejeren 
har anset området, halvøen 
Helnæs og bosætningen, for 
at være for beskeden til kirke 
og kald. I øvrigt var sog-
neinddelingen gennemført 
samtidig med eller før an-
læggelsen af de første kirker, 
hvorfor det har været natur-
ligt at knytte Helnæs til den 
kirke, der blev bygget i Dre-
slette. Efter reformationen 
til Sønderby Sogn. Sognets 
sene oprettelse har været en 
praktisk løsning på et åben-
bart udkantsproblem. 

er Helnæs ubeboet i  
1100 – tallet?

Chr. Falk Rønne mener ikke, 
der har boet folk på Helnæs 
i 1100-tallet. Hvorfor ikke? 
Der har boet mennesker på 
Helnæs gennem de sene-
ste 5-6.000 år. Har der også 
været perioder, hvor Helnæs 
har ligget øde hen? Næppe. 
Helnæsrunestenen er tids-
mæssigt anslået til at være 
fra 800-tallet [3]. Der er 
herefter ikke skriftligt mate-
riale førend 1231, Valdemar 
Sejrs jordebog. Den er en 
optælling og dokumentation 
af kongens ejendom, som 
lå spredt ud over det danske 
land. Altså også Helnæs, som 
han ejede 1/6 af [4].  

Venderne

I 1157 kom Valdemar den 
Store til magten og skabte 
indtil sin død 1182 et vel-

ordnet samfund. Specielt fik 
han, og især hans fostbro-
der, biskop Absalon, etab-
leret en slagkraftig flåde til 
såvel forsvar som angreb på 
Venderne, som beherskede 
den tyske Østersøkyst. Saxo 
har, som ca. samtidig krigs-
korrespondent, skrevet om 
fjenderne, at de var barbarer, 
hedninge og alt andet ondt og 
at Danerne var helte ud over 
alle grænser. Senere forsk-
ning har modificeret dette 
indtryk, idet man er blevet 
klar over, at Saxo har villet 
behage sine velyndere med 
sine overdrivelser. Venderne 
opfattedes som sørøvere, de 
gik i land på de sydvendte 
danske kyster og slog sig ned 
nogle steder, og det samme 
gjorde Danerne på den an-
den side. Der var en stadig 
krig mellem naboerne. Men 
de samarbejdede også mod 
fælles mål. (F.eks. fælles tog-
ter mod Estland).  Der gøres 
også opmærksom på, at Ven-
dere ikke er ét folk, men er 
en mangfoldighed af lokale 
grupperinger, stammer og 
familier, der mere eller min-
dre er skubbet ud på havet af 
andre folkeslag, kommet syd 
fra i Tyskland. [5]

Borgerkrigs lignende tilstande

Indtil 1157 havde det territo-
rium, der var »dansk« den-
gang, været præget af nær-
mest borgerkrigslignende 
tilstande. Tre konger Svend, 
Knud og Valdemar kæmpede 
om en legitim magt som ene-
konge over hele Danmark. 
Først da Svend og Knud var 
blevet sat ud af spillet kunne 
man samle kræfterne til at 
bekæmpe Venderne, hvilket 
blev gjort grundigt. Samtidig 
berettes det, at det var netop 
i denne periode, at landet 
oplevede fremgang, landsby-
erne og kirkerne etableredes, 
jorden opdyrkedes i stort 
omfang og der herskede gode 
forhold. Det antages også, at 
befolkningstallet har været 
på et niveau, som holdt 500 
år frem. [8] Derfor må det 

Absalon omstyrter Vendernes hedenske symbol Svantevit på Rügen
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antages, at Vendernes hær-
gen ikke har haft et omfang, 
som især Saxo har beskrevet, 
hvor han fremmaner et øde 
land, som befolkningen var 
flygtet fra. 

forsvarsværker

Udover en flådeorganisering 
byggede Valdemar d. Store 
forsvarsværker på Fyn, bl.a. 
Hindsgavl, Arreskov, Ørkil, 
og forsvarsborge, ved by-
erne Fåborg, Svendborg og 
Nyborg. Man mener [5a], at 
Hagenskov blev bygget om-
kring år 1100 og at borgen 
har ligget ved kysten, idet 
det ”er ret sandsynligt, at ha-
vet engang har gået helt op til 
Store Slotsbanke”, således at 
sejlløbet er afsluttet med et 
vagttårn, bygget til forsvar. 
Lokale historiekyndige fra 
Helnæs, Jørgen Svenstrup og 
Ib Ivar Dahl, har på fortræf-
felig vis dokumenteret, at der 
(sandsynligvis) har været 
flydespærringer i farvandet 
mellem Helnæs og øerne i 
bugten, samt et ”moderne” 
flådeberedskab, der kon-
stant var på søen for at for-
svare bl.a. de fynske kyster 
[6]. Selvom Ib Ivar Dahls 

romantrilogi ”Øhavsfortæl-
ling” er fiktion, så er den 
det ikke mere, end at 1. del 
”Næsbofortælling” giver et 
godt indtryk af, hvordan man 
kunne tænke sig Valdemar 
den Stores samfund og hans 
og Absalons ledingsflåde har 
fungeret. Og dermed også et 
indtryk af, hvorledes en be-
folkning har kunnet leve på 
Helnæs i 1100-tallet. [7]. 

Helnæsborg og Skanser

Til historien om forsvars-
værker på øerne mod bl.a. 
Venderne kan også knyttes 
teorien om en borg på Hel-
næs. I Boernes Slægtsbog 
[4] nævnes Helnæsborg som 
en mindre herregård og det 
er den, forfatteren, Lars Boe 
Thomsen, mener, har været 
Valdemar Sejrs ejendom på 
Helnæs, som på alle måder 
var udenfor fællesskabet. 
Dens placering og beviser 
for dens eksistens og navnlig 
dens tilliggender, er beskre-
vet indgående som bevis på, 
at Helnæsborg også har væ-
ret en del af bosætningen i 
hvert fald i første del af 1200 
tallet. Det antages, at en for-
valter på gården har fungeret 
som en stedlig opsynsmand 
for kongen eller lensmanden 
på Hagenskov. Endvidere at 
gården menes ødelagt under 
Grevens Fejde (ca. 1535).  
Opsynsmanden dukker op 
igen i 1546 som Peder Hans-
sen (Bomand) i Langørsbo 

(Bogaarden). Helnæsborgs 
placering skulle have væ-
ret meget tæt på den nuvæ-
rende Helnæsgård og dens 
tilliggender (1/6 af Helnæs, 
ca. 220 ha) skulle være den 
del, der ligger syd for Bøge-
skovsvej og Strandbakken. 
Vedrørende skanserne, som 
også omtales, er der intet, 
der giver noget klart finger-
peg om, hvor man skal søge 
en forklaring på dem. Carlo 
Jacobsen er også meget usik-
ker på dette spørgsmål. Det 
tages ikke op her. [3]

Litteratur:
[1] Fyns Amtskommune, 
1983. Landsbyregistrering i 
Fyns Amt: foreløbig orien-
tering.  (Historisk atlas.dk/
Helnæs)
[2] Anders Myrtue: Kultur-
historie i På strejftog i fynsk 
natur, udgivet af Fyns Amt, 
1994. 
http://museum.odense.dk/
media/172461/kulturhisto-
rie.pdf
[3] Carlo Jacobsen: Korte 
træk af Helnæs Sogns Histo-
rie, 2000
[4] Lars Boe Thomsen: Bo-
ernes Historie og Slægtstav-
ler, 1960
[5a] J.C.A. Carlsen-Skiødt: 
Nogle historiske optegnelser 
om Sønderby Sogn, i Årbog 
for historisk samfund for 
Odense og Assens amter. 
1931.
[5] Kurt Villads Jensen: 
Saxos grænser. Dehuma-
niseringen af Venderne 
i: Carsten Selch Jensen 
et.al. (red.): Venderne og 
Danmark – Et tværfagligt 
seminar. 
[6] Jørgen Svenstrup & Ib 
Ivar Dahl: Helnæsspærring 
og Vender i Viking, Hvid-
bjørns rejser IV, Kysten, 
1998
[7] Ib Ivar Dahl: Øhavsfor-
tælling, Klim, 2010
[8] Danmarkshistorie, Bind 
3. Politiken 1963
Danmarkshistorie, Bind 6. 
Politiken 1963
Erland Porsmose: Danske 
Landsbyer, Gyldendal 2008
Diverse Googlesøgninger.

Hagenskov ca. år 1200

fortsat fra side 11

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

Heldig hånd

I den forgangne måned skete 
det igen. Da vi er organet, 
der registrerer stort og småt, 
kan vi hermed bringe nyhe-
den om, at det nu for andet år 
i træk er sket, at 9 matadorer 
er samlet på én hånd på Hel-
næs. Det lyder som en kode, 
men blandt l’hombrespillere 
ved man, at de 9 matadorer 
er de mest betydende kort i 
spillet. Det er nu et sjældent 
held, som førhen ofte stod at 
læse i lokalaviserne på landet 
på den tid, da gårdejerne og 
andet godtfolk havde mere 
tid til at spille l’hombre. Sid-
ste gang det fandt sted, og vi 
registrerede det, var i januar 
2010 i Borgerhuset. Denne 
gang skete det ved et privat 
selskab hos Erna Jørgensen, 
Stævnevej, hvor Børge Han-
sen og ægteparret Inga og 
Jørgen Larsen også var til 
stede. Vi kan ydermere be-
rette, at de 9 matadorer blev 
samlet i et købespil i ruder. 
Traditionen byder, at den 
heldige, her Erna Jørgensen, 
prompte indkasserer 20 kr. 
fra øvrige spillere. 

pd

Erna  Foto: D.R-J

Ernas hånd Foto: D.R-J
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Helnæs Camping 
- ud i det blå, ind i det grønne 

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

 

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

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

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

www.helnaes-camping.dk 

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

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

Hverdage: Weekend samt helligdage:

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

Bestil morgenbrødet dagen før, 
så sørger vi for,

at det er klar til dig, 
når du kommer!

Helnæs Camping  |  Strandbakken 21 
Helnæs, 5631 Ebberup   

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

www.helnaes-camping.dk

Vi hjælper Dem til rette med alt

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

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

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

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

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

I en kommentar til kunstfesti-
valen foreslås den gentaget, 
som det nyetablerede Kunstråds 
årlige fællesarrangement

KommeNtAr
Af Poul Dreisler 

I HP’s augustnummer spurg-
te vi Alexander Thieme, hvad 
han selv forventer at få ud af 
den internationale kunstfe-
stival den 5.-6. august. Han 
svarede bl.a.: ”Hvis det lyk-
kes, skaber det tilfredshed, 

hvis det ikke lykkes, får jeg 
erfaring. Hvad kan man for-
vente? Ved ens fødsel er der 
ikke beskrevet et kalkuleret 
formål. Jeg har det godt, når 
ting sker, ved at jeg skubber 
på. Man misforstår kunstnere 
i dag. De provokerer ikke for 
provokationens skyld, men de 
giver samfundet vitaminer. 
De er som gær i samfunds-
livet.” Det var lidt trist, at 
festivalen ikke blev omtalt i 
de lokale avisspalter. En iv-
rig fotograf var dog til stede, 
hvilket kunne ses på netavi-
sen med ca. 50 fotos af lø-
jerne. Først den 20. august, 14 
dage efter begivenheden, var 
der et to siders opslag med 
en diskussion om det endnu 

ikke etablerede kommunale 
kunstråd, hvis udpegede 
medlemmer diskuterer i avi-
sen: Hvad man skal med det? 
hvem der skal sidde i det? og 
hvordan det overhovedet skal 
bruges? Kunstrådets primære 
formål skal være ”at styrke 
kunst og kultur i kommunen”. 
Anledningen til diskussionen 
var, at Alexander havde søgt 
og fået en bevilling fra kom-
munen, uden at rådføre sig 
med det endnu ikke nedsatte 
kunstråd. Lad os anbefale, 

at kunstrådet, som sin første 
formelle opgave, kunne eva-
luere denne aktivitet og for-
domsfrit gå ind i de idéer, der 
har ligget bag, og derefter be-
slutte, at idéen bør gennemfø-
res som en årligt tilbageven-
dende aktivitet med større 
”kritisk masse” og støtte fra 
lokalområdet. Idéen og dens 
udførelse har mange ubrugte 
muligheder. Den appellerer 
til en bredere støtte og til en 
forståelse af betydningen af 
offentlighedens, erhvervsli-
vets og ikke mindst publi-
kums aktive medvirken. En 
sådan festival kunne medvir-
ke til at tilføre vitaminer og 
gær til kunsten og kulturen i 
kommune og samfundsliv. 

Videoanimation: Gavl med farver Foto: mth

Kunstfestival i Assens
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
4. sept. kl. 9.30 
Højmesse
11. sept. kl. 9.30
18. sept. kl. 17.00 
Høstgudstjeneste
2. okt. kl. 11.00

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

Yoga – Hathayoga 
LOF har startet sit yogakur-
sus i Dreslette skole. 
Kurset indeholder smidig-
hedsøvelser, styrkende øvel-
ser, åndedrætsøvelser og 
afspænding, tilpasset den 
moderne vestlige kultur med 
hovedvægt på det fysiske og 
psykiske velvære. Kurset kan 
anbefales meget. Med meget 
erfaren yogalærer.
Tilmelding: 
LOF Vestfyn, hold 112110 
Tlf. 64 72 22 57, e-mail: 
vestfyn@lof.dk
Underviser: Renate Bleses
Start: torsdag 25.08.11 til 
17.11.11, kl. 16.00-17.30
Holdtimer: 20
Musiklokalet, Dreslette sko-
le, Snavevej 27, 5683 Hårby.

Gourmetaften på kroen
28. oktober kl. 18.30 
Gourmet & Vinaften
Tlf. 64 77 13 41 

HELNÆS CAMPING
Aktivitetskalender i 
september
9.-11. sept. Aftentur til de ja-
panske haver lørdag. 
23.-25. sept. Havørreddage 
på Helnæs (Store fiskedag)
Kontakt Ejgil Christensen. 
Tlf. 64 77 13 39

Kursus i pilefletning
Pilefletkurser for begyndere 
og øvede 10. og 11. sept. på 
Helnæs Camping. 
Begge dage fra kl. 9-15. 
Pris: 550 kr. og materialeud-
gifter. 
Tilmelding til Rie på telefon 
22 74 11 68

Torsdagsklub
Det er blevet tid til at plan-
lægge vinterens aktiviteter. 
Vi håber, der igen i år er in-
teresse og tilslutning til sam-
menkomster som vanlig tors-
dag eftermiddage. 
Allerede nu kan oplyses at 
første gang er torsdag den 
13. oktober kl. 14.30 i Bor-
gerhuset. 
Kom og vær med til at fær-
diggøre programmet. Tag 
gerne kop og brød med. Alle 
er velkomne
Anne Hansen

L’hombreklubben
Sæsonen indledes torsdag 
den 29. september kl. 19.00 i 
Borgerhuset.
Alle, også uøvede, er vel-
komne. Ugentlig spilledag 
vil blive lagt fast på første 
møde.
Mvh Jørgen Larsen

Fordeling af 
badmintontider 
Badmintonsæsonen starter 
3. oktober. Torsdag den 15. 
september kl. 18.15 i Bor-
gerhuset er der tilmelding 
til badminton- og gymna-
stiksalstider. Her kan hold 
(single eller double) tilmelde 
sig. Potentielle spillere der 
har en interesse i at spille 
badminton, men ikke nød-
vendigvis har et hold er også 
velkommen til at dukke op. 
Vel mødt. 
Helnæs Idrætsforening – Ja-
kob Haahr Tlf. 20 15 97 73

Forsamlingshusets 
årskalender
Oktoberfest  8. okt.
Generalforsamling  15. nov.
Juletræ 17. dec. 
På bestyrelsens vegne, 
hefohus@gmail.com
Susanne

Petanque
– Sæsonen er i fuld gang. 
Har du lyst til at prøve det, så 
kom og vær med.
Vi spiller på sportspladsen 
hver tirsdag kl. 19.00.
1. tirsdag i måneden med 
grill-aften, hvor vi starter kl. 
18.00.
Bestyrelsen

Det SKer SePtemBer 2011 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30
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Jil Indramning
v/Jan Lind

Butik
Åbningstider:

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

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale
Stenløsegyden 10, 

Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44

Gl. Brydegaard 
byder velkommen 
“Mad fra bunden  

– til glæde for munden”

Åbent alle dage kl. 12-21

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

www.helnaesposten.dk www.helnaesposten.dk

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

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

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

Aktiv på 
sydfyn

Bestil brochurer  64 77 19 93www.helnaes.dk

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
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foreNINGer

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 2015 9773

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

KØB oG SALG PerSoNLIGe

Sælges
– Køjeseng, lakeret fyr, m. 
gode madrasser, velegnet til 
sommerhus, kr. 650 
– Dobbeltseng i almuefarver 
u. madras, kr. 500 
– Flot messinglampe m. hejs 
til kr. 400 
– Reol, 186x88, kr. 200 
– Antik engelsk petroleums-
lampe, ændret til el, kr. 800 
– 2 PH 5-lamper, røde, kr. 
750 pr. stk. 
– 2 ældre sofaer (3+2), rødt 
læder, 900/600 kr. 
– 5 orangerøde spisestole m. 
høj ryg, kr. 175 pr. stk.,
Carsten Jensen 
Tlf. 21 63 78 33
E-mail: mail@carsjens.dk

Aflastning til lille hund
Hvem har lyst at til at passe 
PIV, når vi en gang imellem 
skal i byen og ikke kan have 
ham med.
Henvendelse til 
Tove / Torben
Strandbakken 55
Tlf. 60 85 37 73/21 82 95 13

Sælges
Plænetraktor, Partner 12-107 
med trinløs gear kr. 5000,00 
– Lego Power Puller nr. 8457 
kr. 500,00 
– Lego Creator nr. 5891 kr. 
150,00 
– Lego Grand Emporium nr. 
10211 kr. 700,00 
– Skate Board, incl. knæ- og 
albuebeskytter, hansker kr. 
400,00.
Strandbakken 28, 
Tlf. 64 74 16 81

Sælges
Boxmadras: Bredde 140 
cm. Højde 25 cm. Længde 
198cm. Pris 600 kr. Der 
følger meder og topmadras 
med.
2 madrasser: Længde 185 
cm. Højde 25 cm. Bredde 85 
cm. Pris 200 kr. pr stk.
Elsebeth Holk 
Tlf. 64 77 13 15

Rubrikken PERSONLIGE er 
for alle, der ønsker at med-
dele en personlig begivenhed. 
Fødselsdag, bryllup, jubi-
læum, taksigelser, nekrologer 
etc. Vi bringer kun, hvad der 
er aftalt med vedkommende. 
Vi kommer og tager et bil-
lede. Ring 24 82 25 30.

To børn blev døbt i Helnæs 
Kirke den 21. august

Barnet blev døbt Johannes 
Boe Rosendahl
De glade forældre er Helle 
Rosendahl Hansen og Mar-
tin Boe Madsen
Prinsevej 53, 5631 Ebberup
HP ønsker hjertelig tillykke

Barnet blev døbt Storm Wol-
ler Østergaard
De glade forældre er Camilla 
Østergaard og Thomas Woller
Strandbakken 20, 
5631 Ebberup
HP ønsker hjertelig tillykke

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

Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryse boks er til 
leje. Kr. 250,- i leje pr. halvår.
Annelise Larsen 
Tlf. 64 77 15 95

Kartofler på Elmebjergvej 18
Kom selv og grav jeres kar-
tofler op, ellers gør jeg det, 
mens I venter.
Ring og få et tilbud på større 
partier og på vaskede kartofler. 
Regner Madsen
Tlf. 31 33 41 49 / 64 77 12 68

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

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

Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. 
Pris 500,00 for en weekend. 
Henning Storm Tlf. 64 77 14 10

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

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

Selvvandingskasser/kapi-
lærkasser
Kan afhentes gratis hos
Poul Dreisler Tlf. 24 82 25 30 

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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en opgave for runologer
En af vore trofaste læsere 
– og spøgefugle – har som 
konsekvens af vore arkæo-
logiske interesser, anskaffet 
sig en mindesten. Den skal 
selvfølgelig være tro mod 
vort tema – fortiden og Hel-
næs, hvorfor han har modta-
get den affotograferede sten 
fra runeristeriet. Nu kan han 
imidlertid ikke huske, hvad 
han havde besluttet sig for, at 
der skulle stå på den, idet det 
er meget lang tid siden, han 
indleverede den (omkring år 
934). Han ved kun at alfabe-
tet hedder Vadstena Braktea-
tens Runealfabet, og han har 
en beskrivelse af dette alfa-
bet og så en oversættelse til 
et nymodens sprog. Det må 
siges, at være ærgerligt ikke 
at kunne læse sin egen min-
desten.

Nu spørger han: 

Hvem vil hjælpe mig med at 
finde ud af, hvad der står på 
min mindesten? 

I god overensstemmelse med 
vort arkæologiske tema, har 
vor læser udloddet en flaske 
Gammel Dansk, som vil 
kunne afhentes på Helnæs-
Postens redaktion, når vi har 
trukket lod mellem de mange 
rigtige løsninger fra dygtige 
runologer i vor læserkreds. 

Løsningen bedes indleveret 
/indsendt til: HelnæsPosten, 
Ryet 22, Helnæs, 5631 Eb-
berup. E-mail: dreisler@

mail.dk senest 26. september 
kl. 12.00. Løsningen og vin-
derens navn bringes i næste 
nummer. red.


