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Der dyrkes vin
på Helnæs
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Menighedsrådets udflugt
gik i år til Jylland
– Se side 13

Helnæs Højskole
indstiller driften
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Pressemeddelelse
vedr. Helnæs Højskole
29. august 2012
Bestyrelsen for Helnæs Højskole har den 28. august set
sig nødsaget til at indstille
driften af Højskolen af økonomiske grunde, og har samtidig bedt advokat Frantz
Dolberg, Assens, om at an-

melde standsningen til Skifteretten.
Skolens forstander Henrik
Hartvig har sammen med
skolens medarbejdere gjort
et meget stort stykke arbejde
for at vende udviklingen. Skolekreds og lokalsamfund har
tilsvarende arbejdet ihærdigt
for at få tingene til at lykkes.
Men uagtet ny og intensive-

ret markedsføring, låneomlægninger, besparelser, nye
forretningsområder og andre
tiltag, så har effekten af det
vigende elevantal ikke kunnet opvejes.
Skolekredsen har i det seneste år fået 31 nye medlemmer, og mange har ydet et
stort stykke arbejde for at
skaffe elever, penge og op-

bakning til Helnæs Højskole.
Højskolerne har det svært i
Danmark lige nu. Mange har
været eller er i samme situation som Helnæs Højskole.
Det er trist for vores medarbejdere, for Helnæs og for
hele Vestfyn.
På bestyrelsens vegne,
Anders Lundbeck
Rasmussen, formand
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INDHOLD
Energiforeningen på Christiansborg
Hvor der er en vilje, bør der kunne findes en vej! – Side 4
Byvandring på Helnæs
Der er ikke noget så givende som at slentre gennem landsbyen en
solskinseftermiddag og under kyndig vejledning blive klogere på
hvorfor landsbyens huse ser ud, som de gør. Sådan en tur var det
lørdag den 11. august. – Side 5 og 6
Tema: Kunstnerliv på Helnæs – en invitation
Se, nu har vi arbejdet os igennem en række - nu afdøde - kunstnere med større eller mindre tilknytning til Helnæs. Og hvad så?
Betyder det nu, at Helnæs er drænet for omtale af mennesker med
en kunstnerisk vinkel på tilværelsen. Næh, så langtfra. Vi har bare
besluttet at stoppe med dem, der var fortid. – Side 9
Vinavl på Helnæs
HP har været nysgerrig efter at finde ud af, om man laver noget
i sommerhusområdet, til forskel fra de fastboende. Der er ca.
samme antal husstande der, som på Helnæs i øvrigt, omkring 140.
HP´s utrættelige søgen gav pote, idet formanden for grundejerforeningen henviste til sin nabo, som har sat vinstokke i sin have. Vi
har besøgt ham. – Side 10
Sommerfest – i tropevarme
En traditionsrig dag, som oftest er begunstiget af strålende sol og
et højt aktivitetsniveau. Således også i år, dog dæmpede tropetemperaturen udfoldelserne en smule. – Side 11
Billie Holiday i det grønne
Endnu en succes for Helnæs Kultur- og Musikforening, der i en
tilpas lun sommeraften med meget grønt i gård og pagode havde
samlet fuldt hus. – Side 12
Four Funen Females
Der kom fire fynske fruentimmere til Præstegården og gav her
en medrivende koncert, der blev lidt anderledes, da besætningen
måtte blandes på en anden måde end tiltænkt. – Side 12
Menighedsrådets udflugt 2012
Turen gik i år til Nord- og Vestjylland, hvor Herregården Nørre Vosborg og Vedersø Præstegård blev besøgt. Begge steder emmede
af historie og begge steder var der rundvisning med professionelle
guider. – Side 13
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Leder
Højskolen indstiller driften – Højskolen er lukket

Højskole var det, der foregik i bygningerne. Der er ikke højskole mere og bygningerne er tomme. Det er chokerende
at højskolevirksomheden er indstillet - lukket. Højskolevirksomheden har været inspiration til mange historier i
HelnæsPosten. Om elevernes ofte eksotiske baggrund, om
danske elevers udtalte glæde ved at være på Helnæs og på
skolen. Om de ældre danske og de unge udlændinge, om
lærernes aktiviteter i udlandet og herhjemme, om forstanderens meninger om højskoledrift. Vi har fulgt højskolens
nære kontakt med russiske sangkor og med japanske universiteter og højskoleprojekter i Indien og Etiopien. Vi har
skrevet om de mirakler, det ofte har været, at netop denne
højskole overlevede de kriser skoleformen har levet med
igennem årene.
Højskolen blev til på et grundlag, som samlede mange Helnæsboere om de praktiske opgaver, som bygningen af en sådan institution fordrede. Den groede ud af et ønske om at
noget frugtbart skabtes. Den kom styrket gennem dens første
krise, kort efter dens start, og den fik fat i et publikum, –som
formodedes at kunne klare den lidt isolerede tilværelse, som
livet på Helnæs bød. Den fik sit eget liv – for nogle lidt for
stille og lukkede – og for andre et sted, hvor man ofte kunne
være med og tage for sig at den åndelige føde, der blev serveret. Den blev et sted som satte sine mærker på stedet. Den
tiltrak lærere, som ikke bare var for skolen, men som skabte
et liv udenfor, der kom til at præge halvøen positivt. Helnæs
Højskole gjorde stedet til en værdifuld plet, såvel økonomisk
som åndeligt. Det var en millionforretning som leverandører, kommunen og vi borgere havde glæde af, med ansatte
og tilknyttede familier, som bragte meget med sig. Der har
aldrig været lagt skjul på, at vi i dette lokale blad ofte har
fremhævet højskolen og glædet os, når vi kunne citere lærere
og ledere for at udtrykke det engagement og tro på projektet,
som gennemsyrede deres gerning. For blot 1½ år siden (HP
nr. 3, 2011), skrev vi om højskolen, da stående foran sin anden
krise, hvor krise blev tolket som en tilstand i forandring - og
ikke som noget truende.
Det, der nu står foran de, der får muligheden for atter at puste
liv i bygningerne, er at skabe noget, der på lignende måde,
skal klæde Helnæs, som vil placere aktiviteter, som understøttes af, hvad stedet er. Det er STEDET, der er nøgleordet i
denne fremtid. Vort samfund har defineret sin fremtid som et
sted, hvor (ud)dannelse og kompetenceudvikling er nøgleord
og selvfølgelig også ”at skabe fællesskaber”, som en højskolemand ville sige. Kan bygningerne bruges til andet end at
tilbyde sådanne formål plads? Spørgsmålet er, hvorledes og i
hvilket regi, dette kan ske? Man må håbe at bygningerne vil
give plads til, at aktiviteterne, på samme måde som højskolen,
bliver et spejl af de muligheder Helnæs rummer.
pd
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PASTORENS KLUMME

Anonym?
Hvem har ikke oplevet, at telefonen ringer, ligesom man
står med fingrene godt nede i
bolledejen og derfor kun med
møje og besvær kan mobiliseret to fingre til at tage telefonen,
og så er det bare Gallup!
Nå, men uanset hvad jeg har
gang i, når jeg hører stemmen
sige: ”Det er Mikael fra Gallup.
Kunne jeg få lov til at stille dig
et par spørgsmål, det varer ikke
mere end 5 minutter?”, så er
det fristende, når nogen endelig
ønsker at høre min mening, at
svare: ”Jamen, så lad gå… når
bare det kun varer 5 minutter!”
Mikael går nu i gang med de
indledende spørgsmål om alder, bopæl, indtægt, jeg svarer,
måske lidt tøvende, og efter et
par af de her banale, men dog
også ret private spørgsmål, afbryder jeg Mikael for at spørge,
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Ulla Charlotte Hansen

hvad han dog skal med de oplysninger, som jo intet har at
gøre med min mening om sagen?
Mikael prøver så at forklare,
hvad man rent statistisk bruger baggrundsoplysningerne
til, ”men i øvrigt”, skynder han
sig at tilføje, ”kan du være helt
rolig, undersøgelsen er 100%
anonym!”
Dét med anonymitet er en svær
størrelse. Hvis vi siger om nogen, at han er fuldkommen
anonym, er det næppe ment
som en kompliment. Omvendt
kan vi tage en tur til storbyen
og opleve fordelen ved at være
anonym i menneskemængden.
Og det sidste nye er, at vi anonymt kan angive en nabo for at
udføre sort arbejde. Anonymt i
den forstand, at du, som angiver, ikke bliver stillet til regnskab.
Det er lidt det samme med anonyme meningsmålinger. Jeg

bliver ikke krævet til ansvar.
Antagelsen er, at jeg derfor
tør sige, hvad jeg virkelig mener. Altså endelig et sted, hvor
ytringsfriheden er total og risikofri, og hvor der tilmed er nogen, der finder det vigtigt, hvad
jeg mener.
Eller er det bare en illusion?
Kan jeg mon mene andet, end
det intervieweren foreslår som
svarmulighed? Næh, det passer ikke ind i skemaet. Og er
det reelt min mening, nogen vil
høre? Næh, i virkeligheden er
jeg vist kun repræsentant for en
slags fokusgruppe. Det er gruppens mening eller holdning,
der er vigtig. Det er gruppens
mening, der efterfølgende bliver præsenteret på tv. Ikke min
og din, for vi har jo bare svaret
anonymt!
Anderledes er det i forhold til
Gud, for dér er du aldrig anonym.
Tværtimod døbes du ud af ano-

nymiteten og ind i en relation,
hvor du er kendt og genkendt.
Her kan du ikke falde i med
tapetet, her er du nok en del af
fællesskabet, men du kan aldrig
bede eller bekende dine synder
anonymt, ligesom tilgivelsen
heller ikke kommer med et
standardbrev. Overfor Gud findes ingen fokusgruppe at putte
sig i – dér kan du kun stå til ansvar som dig selv.

forskel var der også i et udtalt ønske om at brede kirken
ud, at inddrage menigheden
mere i kirkens tjenester.

lokale kirke, der måtte forme
sit eget liv og praksis.
Stemmeoptællingen ved 1.
afstemning gav 477 stemmer
til Tine Lindhardt, Odense,
Peter Lind, Middelfart, fik
309, Eva Götke, Odense, 295
og Kirsten Jørgensen, Kerte-

minde fik 284 stemmer. Resultatet af næste valgrunde
og hvem den nye bisp bliver kendes 9. oktober og 4.
november indsættes bispen
i embedet i Odense Domkirke.
pd

KORT NYT
Bispevalgmøde
på Højskolen
Aldrig har så mange kæmpet
om pladserne indenfor og Pplads udenfor. De kom for at
høre de fire kandidater til bispevalget på Helnæs Højskole. Deres indlæg omhandlede
bl.a., at det er menighedernes
eget, store ansvar at få folkekirken bragt frelst gennem
de mange udfordringer, der
er i fremtiden.
Administration, ledelse, styring og kirkelukninger var
også emnet på Helnæs. Anbefalingerne var at skyde
besværet opad eller gå sammen med nabosognet og/
eller hente hjælp udefra. En

Den udviklende menighed

Debatemnerne handlede om,
hvordan man fik yngre folk
ind i kirkens råd, og hvordan
man fik en ordning på skole/
kirkesamarbejde bl.a. om
konfirmationsforberedelsen,
og om kandidaternes syn på
om bisperne skulle tale med
én tunge eller have egen fri
mening. Svaret var det sidste.
Et spørgsmål gik på, hvad det
vil sige ”at lede tro”. I de svar
de fire kandidater kom med,
var der stor enighed om, at
det var menigheden og den

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

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

Højskolens foredragssal er mere end fyldt op

PETSHOP:
Kvalitetsfoder
til katte, hunde,
marsvin
og kaniner

Foto: hba

Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk
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EDC Christian Darum er en moderne ejendomsmæglervirksom
hed, der i dag drives af statsaut. ejendomsmægler Christian Darum
samt et veluddannet team med stor salgserfaring indenfor villaer,
rækkehuse, landbrug, andelsboliger og fritidshuse.
Hos os får du døgnudstilling i lokalområdet samt fleksibel mar
kedsføring efter nærmere aftale.

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

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

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

boliger
række
en lang
film af på edc.dk
lg
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e, så ko ing
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Vil du l en fremvisn
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Se bolig

Kom god

t videre

Mød os i
forretningen

Christian Darum

Trine Redhead

Lone Clemmesen Regina Lemmicke

EDC Christian Darum
Østergade 45 · 5610 Assens
561@edc.dk · edc.dk/assens
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Energiforeningen på
Christiansborg
Hvor der er en vilje, bør der
kunne findes en vej!
Her på Helnæs har vi fortsat
viljen til at arbejde for den
vision, der for mere end 4 år
siden blev formuleret på beboermøderne i forsamlingshuset.
– Helnæs skal arbejde for at
blive CO2-neutral
– Helnæs skal arbejde på at
blive energimæssigt selvforsynende.
I løbet af 2012 har vi i Energiforeningen arbejdet på at
få tilladelse til at etablere
et fælles solcelleanlæg i det
åbne land.
Vi har søgt dispensation fra:
– at nettomålerordningen
kræver en placering på egen
matrikel
– at der under nettomålerordningen maksimalt må
produceres 6000 kwh
Vore begrundelser er mange:
Husenes placering i forhold
til solindfald, stråtage, gamle
cementtagsten, det arkitektoniske etc. Desuden har vi
argumenteret med, at vi her
på Helnæs ikke har nogen
mulighed for at tilslutte os
fælles varmeanlæg.

SPA0R0,0

Kr. 1

HUSQVARNA
455 Rancher

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

NU Kr. 3.795,-

HUSQVARNA
MOTORSAV
FRA Kr. 1.495,-

www.husqvarna.dk

www.kn-teknik.dk

Klimaminister Martin Lidegård har foreløbig afslået
vores ansøgning med henvisning til, at en dispensation
ville kræve ændring af elforsyningsloven.
Nu synes vi i Energiforeningen, at der bør tænkes kreativt og ikke rigidt i forhold
til vores halvø´s energiforsyning. Det er jo blot et spørgsmål om at politikerne træffer
en anden beslutning - som de
jo i mange andre forhold er
gode til!
Derfor bad Energiforeningen
om foretræde for Folketingets Klima- og Energiudvalg.

Vi blev tilsagt til at fremlægge vore synspunkter tirsdag
den 28.8. - Der er klare regler for hvordan et foretræde
foregår. Vi har 15 minutter
til rådighed til at fremlægge
vore synspunkter og svare på
udvalgets spørgsmål.
Jens Kristian Thulesen Dahl,
medlem af Assens byråd og
Folketinget for DF, har som
medlem af Energiudvalget
kvitteret med en positiv tilbagemelding: » -udvalget har
forstået vore intentioner og
man vil arbejde for at ændre
reglerne«. Vi blev sendt hjem
for at lave beregninger på
økonomien i et sådant fælles
anlæg.
Det var lidt sjovt at komme
til Christiansborg. Alene sikkerhedsproceduren er i de
seneste år udvidet. Klima- og
Energiudvalget har 28 medlemmer men til 3 folkelige
foreningers foretræde, var
der kun få medlemmer tilstede - til vores fremlægning 7
medlemmer. - Skal jeg være
lidt negativ, synes jeg at de 3
kvarter disse folkelige energitiltag tidsmæssigt sammenlagt ville kræve, burde
betyde mere for de folkevalgtes disponering af deres tid.
Vi er dog ikke i tvivl om at
vore argumenter er blevet
læst af udvalgets medlemmer
og ser frem til en positiv afgørelse. - Allerede nu er der
vel mere end 8 solcelleanlæg
på halvøen og etableringsudgifterne har gode skattemæssige løsninger. - Får vi
muligheden for dette solcelleanlæg, kan det blive meget
attraktivt at bosætte sig på
Helnæs.
Anders Lyng
Fmd. f. Energiforeningen

SEPTEMBER 2012		HELNÆSPOSTEN

5

Byvandring på Helnæs

Byvandring
Af Poul Dreisler

Helnæs
Lokalhistoriske
Arkiv havde inviteret på
byvandring med dets leder,
Anne Hansen, som tilrettelægger og guide. Hun havde,
som sidste år, bedt arkitekt
Sten Kjær, Skydebjerg, om
at bistå med forklaringer
om særlige bygningsmæssige forhold. Ca. 20 interesserede, lokale og fremmede, var mødt op ved Møllen
kl. 13.30, hvor Jesper, der
er daglig leder af Møllens
Natur- og Friluftsskole og
af alt, hvad der i øvrigt sker
på stedet, fortalte om sit arbejde og de udviklinger, der
var i gang.

at der uretmæssigt var fjernet et sæt, der var tiltænkt
Helnæs, engang Nationalmuseet stod og manglede
vinger til en anden mølle på
Sjælland. Møllen er bygget
i 1843 og fungerede indtil
sidst i 40’erne, hvorefter
den blev tækket med strå
og fredet i 1964. En attraktion på området var tre nye
shelters, dvs. »primitive
huse« til beskyttelse mod
vejrliget, som kan bruges til
overnatning af især søfarende, men også folk, der kommer over land, er velkomne
til at leje dem.
Huse langs med Bygaden

Netop denne dag var der
et middelalderbryllup under forberedelse. Vi mødte
derfor rundt om på pladsen
munke og terner og andre
spændende figurer. Møllens
manglende vinger er altid et
samtaleemne, men der skal
ca. 2. mill. kr. til at få sat et
sæt på. Jesper mente endog,

De næste bygninger var den
nu nedlagte gård, hvor Poul
Larsen og Borghild boede.
Hvorfor er laden bygget op
af sten? Blev der spurgt.
Arkitekten kunne kun besvare dette med at mene,
at det var nødvendigt for
bønderne gennem tiden at
samle sten på markerne og
hvorfor så ikke bruge dem
til byggeriet. En af de spændende iagttagelser, der gøres på en sådan tur er at se
og forstå, at de ældste huse
og gårde faktisk er bygget
af materialer, der har været
på stedet. Træ, ler, sten, strå
osv. Dette ses tydeligt af
de næste huse. Anne havde
forinden turen fået beboernes tilladelse til at vise
frem og gå lidt nærmere end
det ellers ville være høfligt

Jesper viser de nye shelters frem		

foto: hba

Middelalderbryllup på Møllen

Den gamle smedie holder endnu		

foto: pd

at gøre. På den måde kunne
man se, hvorledes en beskeden landsbrugsejendom
med plads til dyr og redskaber ved skiftende ejere
var blevet til luksuriøs herskabelighed. Anne fortalte
en historie om en tidligere
beboer, der i begyndelsen
af 1900 tallet drev stedet og
hvor alle gav en hånd med.
Konen i huset, Karen, bandt
kranse til begravelser og det
kunne blive til en del. Børnene i huset fik som opgave
at bære dem til huset, hvor
den afdøde befandt sig, og
her blev de ofte inviteret indenfor, hvilket de gerne tog
imod, idet ”der jo ikke var
så mange fornøjelser den
gang”, som kransebinderen
senere udtrykte det.

se hvorledes man byggede
huse for 350 år siden, som
stadig holdt. Vi fik at vide,
at da huset var skole havde
det haft en sidebygning,
der lå, så den sammen med
skolebygningen skabte en
legeplads til børnene. Men
samtidig lå denne bygning
så tæt til den næste gård,
Vintergård, at man kunne
sidde på det ene tag og tække det andet.

Hus fra 1660

Annelise og Kristians hus
blev et studie i oprindelighed. Det må være et af de
ældste huse på Helnæs. Det
er bygget som skole i 1660
og fungerede som sådan
til 1852, hvorefter det blev
fattighus, da Anne nævnte
dette, brød Annelise ind
og med eftertryk tilføjede:
”og det er det stadig”. Forklaringen på det gamle hus’
tidligere indretning med
ko- eller fårestald i forlængelse af stuehuset blev
ligeledes kommenteret af
Annelise med, at da hun og
Kristian flyttede ind, inddrog Kristian denne del til
sit lille lam. (Annelise). De
20 deltagere blev vist indenfor, for ved selvsyn, at

Smedjen og Hegningegård

Næste stop smedjen, hvor
der blev talt om dens oprindelse og måske snarlige
renovering eller endelige
forfald, hvis ikke noget
blev gjort. Noget var i gang
blev der oplyst, og der blev
givet mange positive udtryk
for at medvirke. Se herom
side 6.
På Hegningegård som tidligere har heddet Toftegård,
og før det, Hegningegård,
var Frederik d. 7 kommet
på besøg i 1860 med grevinde Danner, ganske uden
varsel, hvilket havde skabt
noget kaos. Fra det besøg
stammer et sølvbæger med
inskription. Deltagerne gav
sig god tid til at studere det
flotte hus, der med stor pietetsfølelse er renoveret og
fastholdt i sin oprindelige
stil fra 1826. Huset har været beboelse næsten uden
jord siden 1920, hvor det
meste solgtes fra til Øster-

Læs mere på side 6

t

Der er ikke noget så givende
som at slentre gennem
landsbyen en solskinseftermiddag og under kyndig
vejledning blive klogere på
hvorfor landsbyens huse
ser ud, som de gør. Sådan
en tur var det lørdag den 11.
august.

6
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Fortsat fra side 5

Foran Skomagerhuset		

foto: hba

gård. Herefter var den nordre del af turen afsluttet
og kaffen med Annelises
kringle ventede i Borgerhuset.

der har rummet et erhverv
og givet plads til en ofte
stor familie. Husene er udtryk for hvor praktisk man
kunne indrette sig i gamle
dage. På et tidspunkt ønskede væverens datter at bo på
Helnæs med sin mand, der
var skomager. Så delte man
blot væverens grund i to og
byggede et hus til datteren,
selvom enhver kan se, at
der ikke blev meget til hver.
Det nytilflyttede pars søn
blev den sidste skomager i
huset og på Helnæs. Ligesom på den nordlige del af
turen blev deltagerne inviteret ind i det lille skomagerhus hvor Moira og Erik
viste rundt i de små rum.
Også værkstedet på loftet
med dele af skomagerens
efterladte værktøj blev vist
frem til stor fornøjelse for
publikum.

Kaffe og den sydlige del

Efter kaffen var indtaget i
borgerhuset, gik turen videre til den sydlige del af
byen. Til gårdene og husene omkring kroen. Helnæs
Kro har været et ganske
almindeligt landbrug ved
siden af krodrift. På skiltet
over døren står, at den er
grundlagt i 1856, som kro,
hvilket vil sige, at man kunne få et måltid mad. Den
havde ikke spiritusbevilling
før 1879, idet kromanden
konkurrerede med købmanden på stranden (Helnæshus), der også ønskede en
bevilling til udskænkning.
Amtsrådet ville kun give én
på Helnæs og det blev så,
efter den anden købmands
tragiske druknedød, kroen
ved vejen, der fik den*).
Købmandshandel var der
også fra 1865 til 1940’erne.
Anne fortalte om Lindas
gård, den ældste på Helnæs,
der brændte ved et lynnedslag i 1994. Ligesom hun
fortalte om de ændringer,
der var sket gennem årene
på hjørnet overfor kroen
også på grund af ildebrand
og udflytning af en ejendom til hjørnet ned mod
sommerlandet. De to små
huse på Strandbakken, Væverhuset og Skomagerhuset er typiske landsbyhuse,
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En afrunding

Meget mere kunne refereres
fra turen, men den bør opleves som en veritabel studiekreds i landsbykultur og
nærkontakt med fortid og
nutid. Meget er ændret gennem årene og det er vigtigt
at følge med og forstå, hvad
der sker, for at kunne holde
forbindelsen til vore rødder
intakte. Det er en helt naturlig opgave for et lokalhistorisk arkiv at gennemføre den
formidling – og tak for det.
Note: *) Se Carlo Jacobsen:
”Korte træk af..”, side 33,
udg. 2000

Renovering af smedjen
– det haster

andre var interesserede i det
praktiske arbejde, der skal til
for at komme igennem.
DERFOR er der flere, der vil
medvirke til at redde smedjen som et historisk monument i en gammel landsby?
Man kan indlede med at orientere sig i HelnæsPosten nr.
2. februar 2012. Den kan findes på www.helnaesposten.
dk og skulle nogle ønske at
læse (den foreløbige) projektbeskrivelse, så send en mail
til: dreisler@mail.dk, så vil
den blive tilsendt elektronisk og skulle man have lyst
til at medvirke til at redde et
stykke landsbykultur, så ring
venligst til 24 82 25 30 (Poul
Dreisler) eller mail. Alle henvendelser vil blive besvaret
og når der er basis for det,
vil vi mødes med de, som har
meldt sig som interesserede.
Projektgruppen pt.er: Karl
Åge Larsen,(ejer af smedjen)
Otto Arp (arkitekt) og Poul
Dreisler, (Redaktør Helnæsposten).
pd

Tjæregryden på Odden
I løbet af denne sommer har
arbejdsgruppen
omkring
den gamle tjæregryde ved
stranden gjort arbejdet med
restaurering næsten færdigt,
så man nu kan se en snarlig
afslutning på projektet.
I den anledning inviteres alle
interesserede til en lille fest-

lighed ved tjæregryden onsdag den 12. september kl. 19.
Der fortælles lidt om den
gamle bygnings oprindelse
og formål.
Arbejdsgruppen er værter
ved et let traktement. Medbring efter behov, klapstol,
solhat eller paraply.
Mvh
Arbejdsgruppen

Tjæregryden på Odden		

foto: Ib Dahl

Byvandringen lørdag den 11.
august gjorde også holdt ved
den gamle smedje, der ligger ”på byens gader og veje”,
dvs. lidt udenfor, hvor man
normalt måtte bygge ud. Beliggenheden er dog helt ideel,
idet kunderne så blot kunne
holde ind og blive betjent
ved smedjen, næsten uden at
spænde fra. Men i dag ligger
smedjen udsat, idet vejen er
belastet af tunge transporter, der kan skade en bygning, der er så skrøbelig som
smedjen er.
Efter at publikum havde hørt
om de tanker, der er om renovering og det arbejde,
der allerede var gjort med
opmåling og projektbeskrivelse, blev der udtrykt stor
interesse for at medvirke i
projektet. Det var en glædelig reaktion som endnu flere
tilsluttede sig under kaffen.
Nogle kendte folk i fondsverdnen andre ville gerne bistå med ansøgninger og atter
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Opfordring til alle, der
har høstet
”Alle gode gaver, de kommer
oven ned.
Så tak da Gud, ja, pris dog
Gud, for al hans kærlighed.”
Ved Høstgudstjenesten i
Helnæs Kirke – søndag den
16. september – vil menighedsrådet opfordre alle til at
medbringe noget, som I har
”høstet” i jeres have. Det er

jo alt sammen ”gaver, som
kommer oven ned”. Gør I
det, kan det blive gaver igen.
Vi vil under spisningen i Forsamlingshuset holde auktion
over jeres gaver og give de
indkomne penge til vores
barn fra SOS-børnebyen.
Hjælp os med at hjælpe andre.
Kærlig hilsen fra Helnæs
Menighedsråd

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

Fra høstgudstjenesten 2011		

foto: hba

Udlejes:
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

MEDDELELSE
Helnæs Menighedsråd indbyder til

Menighedsrådsvalg i Helnæs Sogn 2012
Der skal vælges et nyt menighedsråd i Helnæs Sogn.
Derfor indkaldes alle interesserede til orienteringsmøde
onsdag d. 12. september.
Se annonce her til højre.

Orienteringsmøde

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

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan
indleveres på en godkendt blanket.
Kandidatlister kan tidligst indleveres den 25.09 kl. 19.00
og senest den 2.10 kl. 19.00.
Indlevering kan ske til:
1. Pia Haahr, Helnæs Byvej 26 A, Helnæs, 5631 Ebberup
mobil 23 96 93 19
2. Elsebeth Holk, Helnæs Byvej 40, Helnæs, 5631 Ebberup
tlf. 64 77 13 11

•

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

Hvis der kun er indleveret 1 gyldig kandidatliste aflyses
afstemningen den 13.11.2012.
Se i øvrigt valgregler på:
www.menighedsraadsvalg2012.dk

•

Valgbestyrelsen gennemgår reglerne for opstilling
af kandidater

•

Der afholdes opstillingsmøde i forlængelse af
orienteringsmødet

Oplysninger og vejledning om valget og opstilling kan fås
hos valgbestyrelsens formand:
Pia Haahr, e-mail: pia.haahr@live.dk eller på
www.menighedsraad.dk.

•

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

Helnæs menighedsråd

Menighedsrådet vil være vært ved en kop kaffe og kage
Vel mødt

7
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STIL OP – og bliv en del
af en demokratisk valgt
enhed med indflydelse
Sidste udgave af Helnæsposten fortæller noget om
arbejdet i menighedsrådet,
men udover at læse der, kan
du deltage i Orienteringsmødet den 12. september i Borgerhuset og høre mere om
vores lokale menighedsråd.
Du kan gå på Internettet og
læse om valget flere steder:
prøv www.kristendom.dk og
www.menighedsraad.dk
På www.youtube.com kan du
høre nuværende menighedsrådsmedlemmer fortælle om
deres oplevelse af at have
været med i en eller flere perioder.
Et menighedsråd er
folkekirkens demokratiske råd

I Danmark er der omkring
2.000 menighedsråd, som
bestyrer landets sognekirker.

Siden 1856 er folkekirkerne
blevet styret demokratisk. Først
frivilligt og fra 1904 ved lov.
Sognets folkekirkemedlemmer bestemmer og stemmer
til valget. Menighedsrådet
vælges for fire år ad gangen
og består af 5-15 valgte medlemmer samt sognets præster.
På Helnæs skal der vælges
5. Det er sognets folkekirkemedlemmer, der vælger rådets medlemmer, og de har
derfor en direkte indflydelse
på rådets sammensætning.
Kan disse spørgsmål MÅSKE
få dig til at STILLE OP???

HVAD SKAL VI STILLE OP
MED DE TOMME KIRKER?
73,2% mener det er i orden at
lukke dem. Hvad mener du?
I en landsundersøgelse mener 3 ud af 4 danskere, at det

Alteret Helnæs Kirke		

foto: Tina Valbjørn

er i orden at lukke de tomme
kirker. Måske er du enig med
flertallet – måske er du uenig.
Men hvis du har en holdning
til kirkelukninger, så stil op
til menighedsrådsvalget.

ikke ved, at folkekirken er ledet af folket – altså af glade,
dygtige, engagerede og demokratisk valgte amatører:
Kirken har brug for folk med
mange forskellige kompetencer. Så stil op til menighedsrådsvalget, og kom med det,
du har at byde på.

HVAD SKAL VI STILLE OP MED DE GLADE
AMATØRER I MENIGHEDSRÅDENE?
65,5% mener ikke, de har noget
at gøre der. Hvad mener du?
Et klart flertal i landsundersøgelsen mener, at amatørerne skal holde sig væk. Men
måske er det fordi, mange

Læs mere på www.menig
hedsraadsvalg2012.dk
Vi ses til Orienteringsmødet
den 12. september i Borgerhuset.
Marianne Therp (fmd. f.
Helnæs Sogns Menighedsråd)

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

HÅNDKØBSUDSALG
Fra Assens Apotek
Varetur til Helnæs
HVER FREDAG

DANSKE SPIL

EBBERUPVEJ 75

TLF. 64 74 11 82
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TEMA: Kunstnerliv på Helnæs – en invitation
Se, nu har vi arbejdet os igennem en række - nu afdøde
- kunstnere med større eller
mindre tilknytning til Helnæs.
Og hvad så? Betyder det
nu, at Helnæs er drænet for
omtale af mennesker med
en kunstnerisk vinkel på
tilværelsen. Næh, så langtfra.
Vi har bare besluttet at stoppe
her, med dem, der var fortid.

Kunstnertema
Af Susanne B. Sørensen

w w w. nana agger . dk

Da vi i året 1993 fik vores
egen højskole her på Helnæs,
oplevede øen en genopblomstring på det kunstneriske felt.
Flere mennesker blev tilknyttet skolen som undervisere på
dens meget populære kunstkurser. Andre fulgte med som
ægtefæller til undervisere.
Nogle bosatte sig her på øen.
Helnæs fik tilnavnet ”Assens
kulturelle hjørne”.
En overgang var her, udover

højskolens værksteder, indtil
flere gallerier. Men det er et
bundet liv at have et galleri,
der skal være åbent på samtlige søn- og helligdage, så
det holdt ikke i det lange løb.
Men det betyder ikke, at disse
mennesker er holdt op med at
virke. Nu foregår en tilgang
til deres arbejder bare lidt
mere efter nærmere aftaler
eller via udstillinger udenfor
eget hjem – udenfor Helnæs.
Hvor det i de tidligere omtalte
artikler hovedsagelig var tegning / maling det drejede sig
om, er der nu kommet lidt mere
spændvidde på begrebet kunst.
I dag fostrer øen både keramikere, fotografer, tekstilkunstnere og folk, der arbejder med
de ”gamle” begreber, der indebærer diverse former for tryk,
kollager, tegning og maling.
Invitation til ALLE
interesserede den 13. oktober

Da vi startede på denne tema-

række, besluttede vi, at den
skulle afsluttes med en udstilling af de viste billeder. Den
afholdes i samarbejde med
Helnæs Lokalhistorisk Arkiv
(i Borgerhuset, Helnæs Byvej 63), lørdag d.13. oktober,
kl. 14 til 16. Her vil der blive
anledning til at se billederne
og høre om de kunstmalere,
der har været skrevet om. Og
det var: Gotfred Rode, Lauritz Mikkelsen, Niels Munk
Plum, A.R. Nürnberg og
Niels Hyhn, A. Arp Hansen
og Peter Jørgensen.
Ideen er, at indehaveren af de
billeder, der har været omtalt i HelnæsPosten, kommer
med deres billeder og fortæller lidt om, hvordan de er
kommet i besiddelse af billedet og om det har en speciel
betydning for dem etc..
Skulle der være læsere af HP,
der ejer billeder af de omtalte
kunstnere, med motiver fra
Helnæs, er de også velkomne

til at deltage og bringe deres
billede /-r med. Af hensyn til
planlægningen, kontakt venligst Susanne B. Sørensen
forinden på 64 77 14 85.
Alle øvrige interesserede
er velkomne til en hyggelig
eftermiddag m. kaffe i Lokalarkivet i Borgerhuset.
Skulle der være spørgsmål
i forbindelse med ovenstående, er man selvfølgelig
velkommen til at kontakte
arrangørerne på tlf. 64 77
14 85 (Susanne B. Sørensen)
eller tlf. 64 77 13 76. (Anne
Hansen).

PS.
I stedet for at holde åbent på
arkivernes dag i november,
betragtes udstillingen den
13. oktober som arkivets efterårsudstilling.
Anne Hansen / arkivleder

Aut. El-installatør

Sønderby
Smede- og VVS

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

ELARBEJDE MED GARANTI

v/Karsten Andersen

HELNÆSHUS

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Brochure, visitkort, logo eller en ny
hjemmeside. Få et uforpligtende tilbud.

Grafisk

www.helnaeshus.dk · Tlf. 63 61 00 61

ÅRETS Detailkæde

mad med mere

mesterslagteren
Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

LÆDERVARER
OG HOBBYARTIKLER
AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS
TLF. 64 71 24 12
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Vinavl på
Helnæs
HP har været nysgerrig efter
at finde ud af, om man laver
noget i sommerhusområdet,
til forskel fra de fastboende.
Der er ca. samme antal husstande der, som på Helnæs
i øvrigt, omkring 140. HP´s
utrættelige søgen gav pote,
idet formanden for grundejerforeningen henviste til sin
nabo, som har sat vinstokke i
sin have. Vi har besøgt ham.

Vinproduktion
af Poul Dreisler

Michael Andersen, der har
sommerhus på Poppelvænget sammen med sin hustru
Unna Løkken, har sat vinstokke i græsplænen til seriøs vinproduktion. Dermed
har han gjort det, som nogle
Helnæsboere vist nok har
drømt om, men aldrig fået
realiseret. Helnæs ville ellers
være et helt ideelt sted for
vinavl og – produktion. Der
er adskillige marker, der har
den rette hældning mod syd,
og de rette læforhold mod
vest og nord, og havet omkring holder temperaturen
lidt højere end på fastlandet.
Alle forhold tilsiger, at der
skulle have været sat gang i

Vinmark med udsigt mod vandet					

en sådan produktion. Ser vi
på nettet, er der ikke mange
registrerede vinavlere på egnen. Dog er der én i Ungersbjerge og én ved Hårby som
de nærmeste. Og nu én mere
– på Helnæs.
Et årligt besøg

Michael vil gerne fortælle
om sin vinavl, men han vidste ikke meget om det, sagde
han, da han blev spurgt første
gang. Hans plan var at sætte
vinstokke i jorden og efter
ca. 5 år plukke druerne og
lave vin. I tiden indtil da, ville han læse sig til viden om
de processer, der hvert år er
nødvendige for at få et godt
resultat. Vi har derfor aftalt,
at vi besøger ham hvert år og
hører om de fremskridt, han
har gjort.
Danmark – et vinland

Der er ca. 1500 registre-

rede vinavlere og nok en
del flere. De seneste årtiers
klimaforandringer har betydet, at vinavl og produktion
er seriøst at give sig af med
i Danmark. Der er allerede
avlere, der klarer sig i kvalitetskonkurrencer med vine
fra Frankrig og lignende vinsteder. Michaels vinmark er
på 60 stokke. Han mener, at
50 er minimum for, at der er
mening i det. Ved optimale
forhold vil man kunne få en
flaske vin af hver stok.
Vilkårene vanskelige

Han har sat én slags druer, en
blå drue, Ronda, til rødvin.
Det areal af græsplænen, der
er inddraget og indhegnet af
hensyn til rådyrene, er på ca.
85 m2. Stokkene er sat i rækker orienteret øst – vest, hvilket ikke er helt ideelt. Det
skulle have været nord – syd,
men det giver hans grundstykke ikke mulighed for, når
hældningen helst også skal
være mod syd. Hans stykke
hælder ikke helt optimalt,
men han har sat det i værk og
håber nu det bedste. Og skal
alle svaghederne for netop
hans vinmark nævnes, så viste det sig, at jorden ikke var
den bedste. Så snart han kom
gennem det øverste muldlag,
så er der rent sand. Det betød, at han måtte ”fore” plantehullet med spagnum/kompost for at få grokraft nok til
planten.
Fremgangsmåde år 1.

Michael Andersen undersøger vinstok

Foto: pd

Man starter på en fascination af at kunne dyrke og
fremstille den vin, man kan

Foto: pd

lide at drikke. Udser sig et
areal, der har rette hældning
mod syd og gode læforhold,
gerne en ikke for fed eller
sandet jord, men gerne stenet eller umulig på anden
måde. Der rejses et espalier,
dvs. fyrretræsstolper med
ca. 7 cm i diameter og gennemtrukket med ståltråd og
godt fastgjort i enderne. Der
kan plantes det meste af året,
dog er tidligt forår og efterår
bedst. Planterne kan købes
på planteskoler eller hos
medlemmer af foreningen
FDV og de koster typisk i
omegnen af 125 kr. stk. Stokkene skal sættes med ca. 1 til
2 meters mellemrum. Der
skal være et par meter mellem rækkerne. Og så håber
man, de vil overleve vinterens evt. frost og sne. Grene
og kviste bindes til ståltråden
og i løbet af det første år gror
stokken lige op i vejret 3-5 m.
Herefter skal de klippes af i
toppen i passende længde og
de grene man ønsker at bevare bøjes ned til ståltråden
og fastgøres. Så venter man
endnu et år, før man tager
næste skridt, og evt. ser sig
om efter mere jord. En mark
på f.eks. 1,35 ha kan rumme
ca. 1850 vinstokke. Der skal
derfor søges udenfor sommerhusgrunden, hvis der
skal mere til. Vi vender tilbage om et år og ser hvordan
det er gået. For den der vil i
gang, kan man orientere sig
i en efterhånden omfattende
litteratur om vinavl, se f.eks.
www.vinpressen.dk.
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Sommerfest i tropevarme
En traditionsrig dag, som
oftest er begunstiget af strålende sol og et højt aktivitetsniveau. Således også i år, dog
dæmpede tropetemperaturen
udfoldelserne en smule.

Sommerfest
Af Anne Hansen

Beboerforeningens Sommerfest på sportspladsen var i år
den 19. august. Vejret viste
sig fra den bedste side – strålende sol og arrangørerne var
klar til at gå i gang med ”løj
erne”.
Den første aktivitet krævede koncentration. Præcisionskørsel med havetraktor
forlæns og baglæns i zigzag
mellem pæle og spande på
kortest tid. En enkelt spand
”gik i maskinen” i farten.
Der var 7 deltagere.
Vinderne blev:
Nr. 1 Toke Hemmingsen, Nr.
2 Søren Larsen P, Nr. 3 Niels
Stensdal
To hold børn tog turen i
sæbekassebil. Her vandt pigerne Emilie Storm og Petra
Foss Madsen.
Så gjaldt det ringridning på
havetraktor.
Man skulle fange 2 ringe i
hver omgang. Her blev vinderne. Nr. 1 Niels Stensdal,
Nr. 2 Søren Foss-Madsen,
Nr. 3 Jørgen Nielsen
Fodboldholdet spillede en
kamp, og på spørgsmålet.
Hvem vandt? Var svaret:
Helnæs.

Til middag var det - som
altid - Annelise, der havde
lavet buffet med forskellige
retter.
Ved petanquespillet var Arne
Østergård som sædvanlig
dommer og afslutningen gik
stille og roligt i varmen. Vindere blev: Charlotte og Søren
mod Anna og Janus.

Kim Vinduespudser
– det er da klart!

Vinduespolering til erhverv og private

Tlf. 6085 8784

kimvinduespudser@gmail.com

Vinduespolering
til erhverv og private

Vi sætter kvalitet, stabilitet
og loyalitet i højsædet.

Kager til bedømmelse

Foto: ah

Der var indleveret 3 flotte
og velsmagende kager til
kagekonkurrencen. Det var
vanskeligt at vælge rækkefølgen, da alle var meget
lækre. Dommere var Bente
og Anne.
Vindere: Nr. 1 ”Måne og
planeter” af Birgitte Elovara, Nr. 2 ”Bryllupskage” af
Anna Nielsen, Nr. 3. ”Blommetærte” af Aksel Schnalke

'-&..*/(3&/²
7*/%6&410-&3*/(

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

HØSTGUDTJENESTE
i Helnæs Kirke

Midt på dagen var der splattermaling for børn og senere
fyrede Søren kanonen med
maling af.
En vellykket dag var slut, der
kunne godt ønskes flere deltagere.
Så stod det på oprydning.

Søndag den 16. september kl. 17.00
med efterfølgende
spisning i forsamlingshuset
Ringridning på havetraktor		
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Billie Holiday i det grønne Four Funen

Females

Der kom fire fynske fruentimmere til Præstegården og gav
her en medrivende koncert,
der blev lidt anderledes, da
besætningen måtte blandes på en anden måde end
tiltænkt.

Cellokoncert
Af Poul Dreisler

Orkestret i pavillonen		

Endnu en succes for Helnæs
kultur- og musikforening, der
i en tilpas lun sommeraften
med meget grønt i gård og pagode havde samlet fuldt hus.

Jazzkoncert
Af Susanne b. Sørensen

Lørdag d. 11.august var der
gang i den igen i Helnæs
gamle præstegård. En rigtig
dejlig musikoplevelse med
en kvintet med sangerinde,
der alle kender hinanden
fra Esbjerg Musikkonservatorium, og som bl.a. har
specialiseret sig i temakoncerter. Denne gang om den
amerikanske jazzsangerinde
Billie Holiday.
Billie Holidays ”plads” blev
på forbilledlig vis udfyldt
af sangerinden Signe Juhl,
medens hendes uvurderlige
støtte og inspiration i hendes
virkelige liv, saxofonisten Lester Young, her blev spillet af
den suveræne tenor- og barytonsaxofonist Michael Olsen.
Men det ville være meget
uretfærdigt at fremhæve den
enkelte. Pianisten Martin
Schack og den nylig uddannede trommeslager Søren
Pedersen, der sammen med
kapelmesteren Nicolas Kock
på kontrabas udgjorde et super band, spillede med en
energi og en glæde, som i den
grad var smittende.
Alt sammen krydret med
små anekdoter, leveret af Ni-

Foto: Tina Valbjørn

colas Kock, om de enkelte
numre og Billie Holidays
tilhørsforhold til netop det
stykke musik.
Også vejret var med os. En
efter denne sommers målestok forholdsvis lun aften. Så
med lidt varme trøjer og tæpper gik det. Og præstegårdshaven er jo smuk. Som sædvanlig var der fyldt op, godt
og vel 75 sjæle ville gerne
opleve en aften i selskab med
Billie Holidays evergreens.
Om Billie Holiday

Billie Holiday, en af de mest
markante
jazzsangerinder
Amerika har haft. Hun er
født i 1915 og døde i 1959,
godt hjulpet på vej af et kraftigt alkohol- og narkotikaforbrug. Hun har i sine aktive år
arbejdet sammen med mange
af de virkelig store musikere indenfor jazzen: Benny
Goodman, Duke Ellington,
Count Basie, og ikke mindst
saxofonisten Lester Young,
sammen med hvem hun udviklede sin helt specielle sensuelle stil. Samtidig var hun
i nogle af sine sange politisk
engageret, hvilket bestemt
ikke var velset, bl.a. omkring
lynchningerne i Sydstaterne.
Hun havde evnen til, gennem sin sang, at påvirke både
tekster og musik, så hun alligevel fik givet udtryk for
sine holdninger, selv om det
måske ikke lige var det, alle
helst ville høre.

Det blev en meget fin aften i Præstegården – endnu
en gang. Et af de fire fynske fruentimmere, Kirsten,
havde slået sin skulder, så
hun var ude af stand til at
medvirke i koncerten. Den
erfarne leder, Karen Valeur, klarede aftenen ved at
invitere Lisa Balle med på
accordeon/harmonika. Dermed ændredes kvartettens
repertoire en del, og for publikum blev det en fornyelse
og en ændring, en fornyelse
i samspil og repertoire, der
måske tilførte aftenen noget
særligt.
Koncert med fællessange

Repertoiret var en blanding
af nordiske folkemelodier
og klassisk musik og egne
kompositioner. Med indlagte fællessange. Karen Valeur
fortalte om en melodi fra
Rasmus Storms Nodebog
”Fransk Morgenstjerne”, at
Rasmus var en cellospillende Helnæsboer, der i 1700

Four Funen Females		

tallet var draget til Italien
for at dygtiggøre sig. Hun
fremhævede også den kroatiske komponist og musikpædagog Rudolf Matz, som
en fremragende musikpædagog. Han var koncertens hovedleverandør af melodier.
Cellisterne formede en trio
og spillede 6 numre af hans
”12 trios for 3 violoncellos”.
Også accordeonen have sin
afdeling, hvor finnen Matti
Murtu havde komponeret
melodier over finske folkemelodier for accordeon og
en cello. Her spillede Lisa
og Karen.
Stemningsfuld musik

Undervejs i koncerten fortalte Karen Valeur om musikken og især om sangen
”Det haver så nyligen regnet”, som var den originale
version uden de senere tilsatte nationale stikpiller
i ”grænsekrigen” mellem
dansk og tysk. Baggrunden
for denne sang i repertoiret
var bl.a. et kunstnerisk og
musikalsk samarbejde henover grænsen i forbindelse
med kulturbykampagnen i
regionen som the Four Funen Females skulle medvirke i. Det blev en flot aften i
en stemning, der bærer præg
af, at der er et lydhørt publikum til klassisk musik af
høj kvalitet, udsprunget af
et aktivt og dynamisk musikmiljø udviklet i »vor egen
baggård«.

Foto: Tina Valbjørn
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Turen gik i år til Nord- og
Vestjylland, hvor vi besøgte
Herregården Nørre Vosborg
og Vedersø Præstegård.
Begge steder emmede af
historie og begge steder
blev vi vist rundt af professionelle guider.

der damer og sætte friske
blomster i vaser og dekorationer 2 gange om ugen. Det
gav lokalerne ekstra liv og
hygge. Vosborg er et meget
smukt og spændende sted at
besøge.
Vedersø præstegård

Udflugt
Af Anne Hansen

På Nørre Vosborg fortalte
guiden, Kaj Munk, om stedets historie fra 1300 tallet med Niels Bugge som
ejer til 2004, hvor Realdania købte Herregården og
restaurerede den for store
summer.
Alle udlænger er nu indrettet
meget smukt til hoteldrift og
konferencevirksomhed. Der
bliver holdt mange bryllupper og andre private fester.
I hovedbygningen var meget
af det oprindelige indbo købt
tilbage.
En detalje, der overraskede,
var oplysningen om, at de
gamle møbler, havde været frosset ned til minus 36
grader i 3 døgn, for at forhindre orme og andre skadedyr i at ødelægge dem.
Selvfølgelig hørte vi om
H.C. Andersen, der opholdt
sig en del på Vosborg.
Mange mennesker arbejder
frivilligt der, f. eks. kommer

Efter middagsmaden på
Nørre Vosborg gik turen
videre til Vedersø præstegård. Den er indrettet som
museum og alt står som i
Kaj Munk’s tid.
Kulturministeriet giver et
årligt tilskud og driver museet nu. Vi drak eftermiddagskaffe inden rundvisningen.
En lade er indrettet til
foredragssal, der hørte vi
stedets historie og om Kaj
Munks liv. Det var meget
interessant at være i det
arbejdsværelse, hvor han
har skrevet sine dramatiske
stykker.

Maxi 3Fem
Fem veje
veje til
til den
den

Fem veje til den
Universalrengøringsmiddel
og
perfekte
græsplæne
perfekte
græsplæne
pletfjerner
til alle hjem.
perfekte
græsplæne
–
uden
arbejde
uden
arbejde
Afrenser–
snavs,
olie,
sod, græs,
–
uden
arbejde
Kom ind til din forhandler og hør hvordan!
Kom ind til din forhandler og hør hvordan!
rødvin Kom
og ind
meget
mere og
påhøralle
til din forhandler
hvordan!
materialer, der tåler vand.
Pris pr. liter kr. 43,75
Automower®® 305
Automower 305
Til græsplæner på® op til 500 m22.
Til
græsplæner på op
Automower
305til 500 m .
Vejl. udsalgspris 10.995,–
Vejl.græsplæner
udsalgspris 10.995,–
Til
på op til 500 m2.
Vejl. udsalgspris 10.995,–

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

Antibak Cleaner

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

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

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

Pris pr. liter kr. 43,75

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

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

Hjemtur langs Vesterhavet

På hjemturen kørte vi på
vestsiden af Ringkøbing
fjord og nød den smukke
vestjyske natur med klitter
og stråtækte huse. Der blev
tid til en ekstra kaffepause,
hvor Ruth gav lækker makronkage.
En rigtig spændende og vellykket tur, som menighedsrådet skal have tak og ros for.

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

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

Vi hjælper Dem til rette med alt
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
Kaj Munks arbejdsværlse i Vedersø

foto: hba
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DET SKER SEPTEMBER 2012
Gudstjenester i Helnæs
Kirke
02. sep.
11.00
09. sep.
9.30
16. sep.
17.00 (Høst)
23. sep.
17.00
30. sep.
11.00
Orienteringsmøde vedr.
Menighedsrådsvalget 2012
Borgerhuset onsdag den 12.
september kl. 19.00.
Mød frem og deltag i valget
Se annonce og artikel i bladet.
Menighedsrådet
Menighedsrådet meddeler
Salmemarathon i Assens
provsti
Præsterne i Assens Provsti
har besluttet at arrangere et
”salmemarathon”. Planen er,
at vi på skift i alle kirkerne
i Assens provsti synger os
igennem en stor del af salmebogen, ca. hver anden tirsdag
fra 2012 til 2014.
2. oktober kl. 19.00 er det i
Helnæs Kirke
Invitation
Helnæs
petanqueforening
spiller hver tirsdag kl. 19.00
på Sportspladsen v. Hegningen.
Har du lyst til at prøve spillet,
så kom og hyg dig med os.
Hilsen
Petanqueforeningen
Gymnastik/Fitness
– kom og vær med
Sæsonen er allerede begyndt, men du kan sagtens
nå at være med. Vi mødes
tirsdage kl. 19-20.30 i gymnastiksalen i Borgerhuset.
Glæd dig til at få pulsen op
og få arbejdet kroppen igennem til god musik og et godt
grin. Instruktør er Charlotte
Foss Madsen, der garanterer
at gymnastikprogrammet er
for alle aldersgrupper. Husk
liggeunderlag eller tæppe. Vi
glæder os til at se dig.
De bedste hilsner
Borgerhuset og
Idrætsforeningen

Forsamlingshusets
Årskalender
Generalforsamling 13. nov.
Juletræ
15. dec.
Bestyrelsen
Nu kommer der besøg fra
Helnæs Borgerhus
I løbet af september måned
kommer vi fra bestyrelsen
for Helnæs Borgerhus rundt
til alle på Helnæs for at forny
medlemskabet til Helnæs
Borgerhus. Det koster kun
100 kr. om året pr. husstand.
Pengene bliver brugt til vedligeholdelse, forsikring, renovering, 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 generalforsamlingen. Vi
håber I vil tage godt og positivt imod os, når vi kommer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen (Hanne
Plechinger, Tove Dvinge,
Thomas Woller, Henning
Storm og Birgitte Elovara)
Torsdagsklubben
Torsdagsklubben begynder
torsdag den 11. oktober. Flere oplysninger i næste nr. af
Helnæsposten.
Anne Hansen
Helnæs Lokalhistoriske
arkiv
Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl. 9.30
til 11.30.
Vinsmagning
Så starter vi sæsonen op igen
med vinsmagning!
Fredag den 28. september
2012 kl. 19.00 på Borgerhuset lokale 1. Medbring 2 stk.
glas.
Foredrag ved Jan kromand
emne: Franske vine.
Alle er velkomne. Der er
højst plads til 38, så meld til
i god tid.
Dan tlf 6477 1501 eller darajo@mail.dk

SEPTEMBER 2012
Rubrikker sendes til Poul Dreisler
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30

Helnæs Kultur og
Musikforening
Opera. lørdag 8. september
Koncerten begynder kl. 20.
Det anbefales at reservere
plads på 6173 4540.
Bliv medlem og spar penge.
Se også
www.helnæskultur.dk
NORDISK INDBLIK 2012
Maleri, grafik
Danske, svenske og norske
kunstnere udstiller hos Dalype Kultur på Helnæs Gl.
Præstegård fra 8. juli-8. september 2012.
Åbent lø-sø kl. 12-16.
Grupper efter aftale.
Arrangør: Foreningen
Dalype Helnæs
Lhombre
Sæsonen indledes torsdag
den 20. september kl. 19.00
i Borgerhuset. Nybegyndere
er hjertelig velkomne.
Mvh
Lhombre-klubben
Helnæs Camping
21.-23. september. Havørreddage på Helnæs (Store fiskedag).
29.-30. september, Vi holder
den officielle standerstrygning
søndag kl. 12.00, men vi forbereder os aftenen før (29/9)
på næste sæson. Der er nemlig
Biksemad i grillrummet.
Tjæregryden på Odden
Alle er velkomne 12. september kl. 19.
Hilsen arbejdsgruppen

FORENINGER
Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120
Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376
Borgerhuset
Fmd. Birgitte Elovara
Tlf. 8692 6068/2327 6858
Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Jørgen Nielsen
Tlf. 6474 1681
Udlejning: Bente Haines
bentehaines@hotmail.com
Tlf. 6066 3341
Helnæs Idrætsforening
Fmd. Mogens Rasmussen
Tlf. 2726 1362
Helnæs Jagtforening
Fmd. Peter M. Hansen
Tlf. 6477 1870
Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307
Skolekredsen for
Helnæs Højskole
Anders Lundbeck Rasmussen
Nørrelundsvej 4,
5683 Haarby
Tlf. 6477 1083
Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668
Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500
Helnæs Vandværk
Fmd. Thomas Rasmussen
Tlf. 6477 1347 / 2081 0455
Menighedsrådet
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

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

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530
Helnæs Miljøog Energiforening
Fmd. Anders Lyng
Tlf. 6477 1804 / 2946 4619
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Køb og salg
Udlejes: Ferieappartment
Sælges: Ny børnerejseseng
300 kr., 2 stk. brugte, funktionsdygtige (antikke) brændeovne 8000 kr. og 6000 kr. og
Originale petroleums skibslamper pr. stk. 800 kr.
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæs Byvej 3,
5631 Ebberup
Tlf. 64 77 18 59
Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til
leje.
Kr. 250,- i leje pr. halvår.
Kontakt Annelise Larsen på
64 77 15 95
Kartofler på
Elmebjergvej 18
Ring og få et tilbud på større
partier og på vaskede
kartofler.
tlf. 31 33 41 49 / 64 77 12 68
Regner Madsen
Feriehus på Helnæs
Dejligt hus med havudsigt,
udlejes. tlf. 64 77 14 85.
Helnæs Antik
Feriehus udlejes
Ældre bondehus, beliggende
helt ugenert med udsigt over
Maden, udlejes
Tlf. 21 43 11 90
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

Gl. Brydegaard

byder velkommen
“Mad fra bunden
– til glæde for munden”
Åbent alle dage kl. 12-21
Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

PERSONLIGE
Afgræsning tilbydes
til får/heste mv, i skov og på
mark. Bøgeskovsvej 16.
Tlf. 30 48 86 12/ 40 50 97 00.
Skovareal sælges
Skovstykke i Lilleskoven til
salg. Der er ikke landbrugspligt på jorden, så den kan
ejes af alle med anden matrikel.
Eigil tlf. 4042 9388
Efterlysning
Gul havkajak af mærket Valley stjålet fra Arne »Østergårds« strand, kajakken var
fastgjort til fast underlag
med vire, der viste sig klippet over.
Tyveriet skete mellem d. 21.
og 22. August.
Henvendelse til
Gunnar K. Hansen
Tlf. 30 24 61 75
Frugtkasser sælges
Gamle og i rigtig god stand.
20 kr. stk.
Helnæs Antik
Tlf. 64 77 14 85
Mindre opbevaringsrum
ønskes til leje
Mindre opbevaringsrum lager el. lign. (ca. 20-30 m2)
ønskes til leje på Helnæs, til
opbevaring af møbler, helst
med egen indgang.
Henvendelse Bente og Peter
Strandbakken 47
Tlf. 63 73 70 73 eller
mail: bente-peter@c.dk
Helårshus eller grund søges
Helårshus eller grund til opførelse af helårsbebyggelse
på Helnæs søges af yngre
familie.
Husets stand og størrelse er
ikke afgørende.
Kontaktes på tlf. 3042 5095

ZONETERAPI
OG MASSAGE
info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk
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Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11
64 77 16 12

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

Jil Indramning
v/Jan Lind

Rubrikken PERSONLIGE er
for alle, der ønsker at meddele en personlig begivenhed.
Fødselsdag, bryllup, jubilæum, taksigelser, nekrologer
etc. Vi bringer kun, hvad der
er aftalt med vedkommende.
Vi kommer og tager et billede. Ring 24 82 25 30.
Dåb på Helnæs
Søndag den 2. september var
der atter dåb i Helnæs Kirke

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

TAK
Tropisk sommerfest –
søndag 19. august 2012
En varm tak til deltagerne i beboerforeningens
sommerfest, herunder
fodboldspillerne. En
særlig tak til de frivillige hjælpere, der trådte
til, hvor nødvendigt.
Bestyrelsen

HELNÆSPOSTEN

www. helnaesposten.dk

Her ses de glade forældre, Sarah Jylland og Janus
Storm, med den lille nye, der
fik navnet Malthe Jylland
Storm.
80 års fødselsdag
Peter Madsen runder de 80
år. Mandag den 17. september. Læs mere på bagsiden.
TAK – Gåture på Helnæs
Så har vi afsluttet vores gåture for i år, det har været
meget hyggeligt med godt
samvær og fine nye ruter og
oplevelser.
Tak til dem, der har organiseret, og til dem, der har lagt
jord til.
Vi har været 20-25 personer
hver gang – et fint fremmøde
– og vi fortsætter næste år,
nærmere besked til april.
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Peter Madsen runder de 80 år
Mandag den 17. september

Peter har, sammen med sin
hustru Ruth, været bosat her
på Helnæs i over 50 år.
Han er kendt og værdsat af
mange som et hæderligt,
trofast og hårdt arbejdende
menneske, der i en menneskealder har arbejdet – og
stadig arbejder, med det der
betyder så meget for ham,
hans dyreflok. Peter og Ruth
startede med jerseykøer, men
malkningen blev for hårdt for
dem, og de skiftede derfor
stille og roligt over til en sta-

dig voksende besætning med
herefordkvæg, der ikke kræver malkning og staldforhold
som jerseykøer.
De er i dag ejere – sammen
med den herboende søn Finn
– af en meget stor og veltrimmet flok, som Peter elsker at
nusse om.
Vi andre kan, sammen med
Peter, glæde os over synet af
flokken, som i disse måneder
pynter på landskabet ude på
maden.
Stort tillykke med den runde
dag!
sbs

Bjarne Grønbæk
– fuglekonge

Fuglen i træet

Foto: pd

HP’s reportage fra fugleskydningsfestlighederne den 14.
juli blev lidt kortere end sædvanligt. Værst var det dog, at
der ikke blev plads til resultatlisten over de, der vandt
præmier ved de mange konkurrencer, der afvikles over
dagen og naturligvis skal ingen forblive i tvivl om, hvem
der løb med skydepræmierne
og her specielt æren at være
fuglekonge, selvom det jo ikke
i sig selv er en udmærkelse i
skydefærdigheder, idet den

heldige sjældent selv affyrer
det udløsende skud.
Her er resultaterne:

venstre vinge
Ebbe Rasmussen
højre vinge
Marianne Therp/Hans Larsen
halen
Janus Storm /Claus Skøtt
hoved
Anders Jørgensen/Peter Møller
Fuglekonge
Bjarne Grønbæk/Janus Storm
Salon skydning m. anlæg:
1. præmie: Jørgen Jørgensen 57
2. præmie: Peter Møller 55
Ekstra præmie - 1 fl. Vin:
Brian Hansen 55
Salon skyd. u. anlæg:
1. præmier: Brian Hansen 53
2. præmie: Gitta Dinell 51
Ekstra præmie - 1 fl. Vin: Peter Møller 50
Luftgevær:
over 12 år: Claus Skøtt 52
under 12 år: Lau Nielsen 51

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

mping

det grønne

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

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

Weekend samt helligdage:

Gammeldavs isvafler sælges
weekender fra kl. 15-19

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

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

Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser
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