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tLæs mere på side 4

En tur nord om bugten er 
særdeles smuk på en solrig 
sommerdag. Et tema om bugten 
uden at nævne ’den anden side’ 
vil være mangel fuldt, derfor 
maler vi et billede, med lidt bred 
pensel, af de fire lokaliteter, vi 
kører igennem på turen. Hver 
især har de forskellig historie 
og udvikling. En slægtshistorisk 
nyhed dukker op

HELnæsbugtEn X
Af Poul Dreisler 

Bugten afgrænses mod nord 
og øst, af Agernæs, Brunshu-
se, Enemærket og Ungersbjer-
ge. Indsigtsfulde guider har 
ført an og lokalhistorikere har 
samlet viden om den udvik-
ling, der har skabt det, vi kan 
se i dag. Pens. gdr. Arne Bæk 

(tidl. Brydegård) førte en som-
meraften i juni ca. 40 interes-
serede gennem Brunshuse og 
Regnar Madsen, Elmebjerg, 
guidede en tur i bil til Ungers-
bjerge, hvor han er født i 1946 
og har boet indtil 1999. (se 
portræt i HP nr. 9, 2008). 

bugten rundt sommer 2010

På turen ud over Bobak-

Brunshuse               Foto: Solvejg Refslund
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kerne ser man ofte et yndet 
fotomotiv. Det er ’den anden 
side‘, der spejler sig i bugten. 
Tværs over Agernæs, med 
det store landbrug og hotellet 
med torneroseslottet, der by-
der på fred og ro og en smuk 
park. En stille tur i bil eller 

Den anden side af bugten
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Helnæsbugten X 
Et tema om bugten uden at nævne ’den anden side’ vil være man-
gelfuldt. En spændende slægtshistorisk nyhed dukker op.
Forsiden, side 4, 5 og 6

Eventyr 
Artiklen er en hyldest til buschaufføren Kalle, der er blevet kåret 
som en af de mest populære buschauffører i Danmark, og som 
ikke længere kører på Helnæs-ruten. 
side 7

udflugt 
Menighedsrådets årlige tur gik i år til Mandø den 3. september. 
En modig beslutning i betragtning af presseomtalen af en tragisk 
ulykke på øen. 
side 8 og 9

Friluftsliv I 
Studerende har været samlet på Møllen for at arbejde praktisk med 
deres uddannelse i Nordisk Friluftsliv. HP har bedt om et indtryk af 
dette studie i fri luft. 
side 10 og 11

Havneindvielse 
Det blev en festlig, kold og blæsende indvielse af Agernæs Havn 
torsdag den 30. september kl. 15.
side 11

Landbruget 
Søndag d. 19. sept. var der det årlige “åbent landbrug” hos fem 
familier her på Fyn, hvoraf det ene var hos Mogens og Bettina 
Rasmussen på Bøgeskovvej.
side 12

Helikopterdemonstration 
Demonstration af en redningshelikopter indgik i stævnet for havka-
jakfolket i slutningen af august. 
side 12

Rettelse:
I sidste nummer af HP side 3, skrev vi at sommerfestens Pe-
tanquekonkurrence for fjerde gang i træk var vundet af Charlotte, 
med skiftende makkere. Dette er ikke rigtigt, idet Birgit og werner 
Sørensen, Helnæs Byvej 56, vandt konkurrencen i 2009. vi bekla-
ger fejlen. (red.)

Er der liv, hvis skolen lukker? 

Dette spørgsmål stillede DR/Fyn i august. Spørgsmålet blev 
rejst i forbindelse med de begyndende udmeldinger om de 
fynske kommuners budgetter for 2011, hvorunder især sko-
lelukninger var emnet for meget debat. Ofte så man også 
argumentet, at en skolelukning ville lægge alt liv øde i det 
pågældende skoleområde. 
Journalisten fra DR/Fyn P4 fandt to steder, hvor folkeskolen 
var blevet lukket, uden det havde medført, at alt andet liv luk-
kede. Det var i Jordløse og på Helnæs. Han havde studeret 
en række numre af HelnæsPosten og fundet, at »Helnæs er 
et sted, hvor der sker noget«. I de korte indslag i radioen, 
fremgår det, at en folkeskolelukning i Jordløse blev til en fri-
skole og lukningen af folkeskolen på Helnæs afløstes af en 
højskole, der rejstes af lokale. Dvs. er der liv og lyst, ideer og 
kræfter tilstede, skal beboerne åbenbart ikke være nervøse 
ved at noget ændres. Det giver mulighed for at andet får plads 
til at udfolde sig. 
Udover at Jordløse og Helnæs har folkeskolelukninger til fæl-
les, er det også de to landsbyer, der i 2009 og 2010 er blevet 
udpeget til Årets Landsby i Assens Kommune. Det er derfor 
fristende at konkludere: Når skolen lukkes vil en ny udvikling 
opstå. I Jordløse er der kommet ikke blot en ny friskole, men 
en lang række andre tiltag. Det samme er tilfældet på Hel-
næs. Højskolen har betydet øget bosætning, arbejdspladser, 
virksomhedsudvikling. Kulturhalvøen kaldes området af lo-
kalpressen, hermed menes kunst, gallerivirksomhed, musik, 
kurser og meget andet, hvis kultur skal tolkes i den retning. 
Der er mange andre kulturer på Helnæs, som på tilsvarende 
vis har skabt liv. 
Kommunikation i landsbyen nævnes som vigtig, både i Jord-
løse og på Helnæs. Information om det, der sker, er livsnød-
vendig, ikke mindst er det ’den gode historie’, der har betyd-
ning. Historier om det livgivende og positive, og også det, 
man ønsker at sige til hinanden. Fortællingen af den gode 
historie om stedet til dem, der ikke bor der, er også vigtig. 
Nu fortalte P4 den gode historie om, at der fortsat kan være 
liv efter en folkeskoles lukning. I øvrigt har det vist sig, at det 
ofte er skolen, der er den sidste institution, der lukker efter 
alt andet er lukket. Forretninger eller andre samlingssteder. 
Dette indikerer, at der åbenbart ikke er befolkningsgrundlag 
nok for et forretningsliv – og på et tidspunkt heller ikke for 
en skole. 
Hvem bærer i øvrigt ansvaret hvis livet går i stå, når skolen 
lukkes? Det er vel også de, der er tilbage, som i Jordløse og på 
Helnæs, gerne med hjælp udefra. Uanset om man har stemt til 
valgene eller syntes at man betaler for meget i skat, har man 
ikke dermed fraskrevet sig et ansvar for at yde, hvor man kan. 
I et samfund som vort, er vi blevet opdraget til hele tiden at 
udfordre balancen mellem vore krav og vore ofre. Og den 
balance bliver ikke nemmere at klare i fremtiden. 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

Halleluja

»Kærlighed er ikke 
en sejrsgang.
Det er et vaklende 
og fortvivlet  
Halleluja«

Sådan lyder en af linjerne i en sang. Det er den danske ud-
gave af den canadiske sanger og digter Leonard Cohens sang: 
»Halleluja«. Ordet Halleluja betyder: Pris Gud. Og sangen 
handler om, hvordan der kan vokse et Halleluja ud af de - 
brogede – erfaringer med menneskelivet og med kærligheden 
som ethvert menneske kan gøre sig i tilværelsen. Selvom livet 
og kærligheden også rummer mørke, tvivl, smerte og tab, så 
kan vi på trods af det synge et halleluja, der udtrykker tak-
nemmelighed for livet, og kærlighed til livet. Også selvom det 
indimellem er et vaklende og fortvivlet Halleluja. 
I dag findes der masser af kærlighedssange. Både gode og 
dårlige. Og de dårlige er nok de fleste. For mange kærligheds-
sange i dag taler forbi virkeligheden. Fordi de bare dyrker 
den lyserøde og romantiske kærlighed - eller kun den erotiske 
kærlighed. Som nok er vigtig. Men ikke den eneste form for 
kærlighed, der findes. Heldigvis.
De mange kærlighedssange i medierne afspejler nok en ud-
bredt længsel efter at være elsket. Men til gengæld hører vi i 
de fleste moderne kærlighedssange meget lidt om, hvordan 
vi selv skal elske. Vi hører også meget lidt til den form for 
kærlighed, vi taler om i kirken. Næstekærligheden.
Og det er vel egentlig mærkeligt. For det er vel netop den kær-
lighed, vi kender fra vort eget liv, som fortæller os, at men-
neskelivet er så kostbart, at vi hele tiden burde elske og tage 
vare på hinanden, på vores næste, så godt vi kan.  Selv om det 
som bekendt ikke altid går som præsten prædiker. For næste-
kærlighed er heller ikke en sejrsgang. Den er også et vaklende 
og fortvivlet halleluja.
En kærlighedssang må også – for at være god – rumme sor-
gen og smerten. Ellers er den overfladisk. Hvis en sangskriver 
ikke også kender til hjertets mere mørke sider – kender til ri-
sikoen for at miste, og til den skrøbelighed og sårbarhed som 
også er forbundet med kærligheden kan han ikke digte over-
bevisende om det under og den glæde, som kærligheden er. 
Ligesom en kærlighedssang må kunne rumme smerte og tab, 
sådan må det gode ha´ stået sin prøve i mødet med det onde 
– for at man kan tro på det. Det gode må vise sit værd og 
sin kraft i mødet med det onde for at være troværdigt. Lige-
som Kristus, kærligheden og godheden selv, der endte med at 
hænge på korset med to røvere ved sin højre og venstre side, 
mens han råbte et vaklende og fortvivlet Halleluja.

KORt nYt

sidste chance for en tur 
i luftmeldetårnet

I løbet af oktober bliver luft-
meldetårnet vest for Bøge-
skovvej (op af vejen t.h. for 
Antikken) revet ned. Skulle 
man ønske sig et sidste kig 
med en fantastisk udsigt, er 
det nu. Forsvarets Bygnings- 
og Etablissementstjeneste 
har meddelt lodsejeren, at 
tårnet vil blive fjernet inden 
november. Årsagen er, at 
disse tårne ikke længere er i 
brug. De har tidligere indgået 
i det nu nedlagte Luftmelde-

korps´ opgaver, som bestod i 
at registrere lavtflyvende fly. 
Da to jagerfly stødte sammen 
under en øvelse over Helnæs 
i 1984 var tårnet bemandet, 
og det var herfra de første 
alarmer om tragedien blev 
afsendt af medlemmerne af 
flyverhjemmeværnet Mari-
anne Therp og Poul Hansen. 
Det tårn, der nu skal fjernes, 
er så godt som nyt, idet det er 
bygget i 1999 efter det gamle 
blæste omkuld under orka-
nen i dec. 99.

 pd/mth

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

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

 www.helnaeshus.dk
ELARBEJDE MED GARANTI

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

VI HAR MODtAgEt

Hej Helnæs

Vi har købt Stævnevej 11 
med henblik på at sætte det 
i stand, så vi kan blive Hel-
næsboere på vores »gamle 
dage«. Da der er lang vej at 
gå, før huset er boværdigt, og 
vi kun har vores fritid til at 
arbejde med istandsættelsen, 
går der nogle år, inden vi kan 
flytte »rigtigt« ind.
Men vi vil gerne allerede nu 
arbejde på at blive en del af 
Helnæs og vil, når det er mu-
ligt for os, deltage i aktivite-
ter og det sociale liv, ligesom 

vi gerne vil melde os ind i og 
støtte foreninger, borgerhus, 
oprydning af åen langs Stæv-
nevej m.m.
Vi håber, at I vil tage godt 
imod os og huske vores post-
kasse, når der omdeles infor-
mationer m.m. Ellers send en 
mail til os:
lotte.egebak@gmail.com
flemming.v.mortensen@
gmail.com

Mange hilsner fra 
Flemming og Lotte
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– bedst – på cykel på smalle 
veje, triller man ind i det idyl-
liske Brunshuse, med flotte 
renoverede huse med strand-
grund, malet facade og røde 
teglsten. Huse, der indbyder 
til afslapning, fred og ro og 
det selvvalgte fællesskab om 
mangt og meget. Uden at 
tænke over det, har vi pas-
seret grænsen til Enemærket, 
hvor husene og boligerne til 
et par avlsgårde føjer sig ind 
i det generelle billede. Turen 
går nu videre ad grusvejen til 
Ungersbjerge, der er et ak-
tivt landbrugsområde med 
mange huse og gårde. Skove 
og marker veksler og engene 
ved bugten er våde og meget 
gunstige for græssende fede-
kvæg.

Fra fortid til nu

Efter denne tur igennem 
’den anden side’ som den 
viser sig for os i dag, vil vi 
se tilbage på den udvikling, 
der har skabt den. Agernæs 
er forbundet med Helnæs 
via Langøre. Næsset er hel-
næsboernes dørtrin og over-
kørsel. Den anden side er 
forbundet med Brunshuse og 
Brydegård ved en snæver pas-
sage, Vejlegraven, der menes 
at have været gennemskåret 
af en sejlbar kanal i vikin-
getiden. Helnæsbøndernes 
nødvendige færdsel, til møl-
len ved Frederiksgave, indtil 
år 1843, er foregået helt ude 

ved Lillebælts kyst, hvis det 
var muligt. Indtil omkring år 
1800 skulle de omkring Aa, 
for at komme til møllen. Var 
der ikke brugelige spor ved 
kysten, trak man blot læn-
gere op på land. Først i 1948 
åbnedes den nuværende vej. 
Agernæs var fra 1700 tal-
let til 1820 ejet og underlagt 
Frederiksgave og senere 
Flenstofte ved Rybergslæg-
ten.  Efter statens ejerskab 
af godserne fra 1820, blev 
’næsset’ i 1851 købt af en lo-
kal gårdmand fra Brydegård. 
Hans sønnesøn blev gift med 
en hollandsk kvinde, der eje-
de Løgismose gods, som par-
ret solgte i 1911, hvorefter de 
købte Gl. Avernæs og arvede 
den anden gård, Agernæs, og 
lagde dem sammen til en en-
hed på 200 tdr. land.

Drømmen om et slot

Hustruens store ønske om at 
bo på et slot blev realiseret i 
1916. I 1928 måtte ægtepar-
ret dog forlade det hele p.gr.
af økonomisk kollaps og 
konkurs. Slot, øvrige byg-
ninger og 32 tdr. land park 
blev udskilt. I 30’erne, har 
stedet bl.a. i kraft af en tysk, 
jødisk ejer, været fristed for 
flygtede jøder fra Hitlers 
Tyskland, på vej til Palæsti-
na. I 1936 til 1962 blev det 
sommerbolig for en dansk/
engelsk forretningsmand, 
hvorefter det blev overtaget 

af Danmarks Lærerforening 
som kursussted. I dag drives 
Gl. Avernæs som et moderne 
hotel med kursusfaciliteter. 
Avlsgården Agernæs har 
altid været drevet som land-
brug. Grus- og stengravning 
af sydspidsen, Bøgebjerg, 
tog sin begyndelse i 1958 og 
sluttede ca. 15 år senere. De 
efterladte huller i landskabet 
bliver anvendt til opdræt af 
fisk, og senere til ’put and 
take’ med stor søgning i tu-
ristsæsonen. I stedet for en 
kanal, mellem bugten og 
Lillebælt, anlagdes i 1934 
en lille havn til de lokale 
erhvervsfiskere. Dem er der 
ikke flere af. I sept. 2010 er 
havnen udvidet til dobbelt 
størrelse til lokale lystbåd-
ejere. 

brunshuse 

Cykler vi videre, er vi straks 
i Brunshuse. Også her har 
familien Ryberg virket ak-
tivt. I slutningen af 1700 tal-
let, er der etableret havn for 
Frederiksgave. En mole og 
et kajanlæg, hvis mest pro-
minente begivenhed nok har 
været Niels Rybergs bisæt-
telse i 1804. Niels Rybergs 
båre blev sejlet til stedet fra 
København og kisten bæres 
derfra til Dreslette Kirke af 
sognets bønder. Før 1790 lå to 
huse her. ’Fiihuset’, nær ved 
Feddet og lidt længere inde i 
bugten, Bruns Hus, som var 
ejet af Dreslette kirke, lige-
som en del af jorden i områ-

det var kirkens ejendom. Be-
boernes opgave var primært 
at forsyne præsten med fisk. 
De fiskere, der naturligt har 
været ved Helnæsbugten bo-
ede ikke alle ved stranden.  
De havde deres både liggen-
de der, men boede selv inde 
i landet, i Brydegård bl.a. På 
den tid havde man registreret 
ca. 40 fiskere i sognet.

Råstofudvinding og industri

Det, der nok gjorde den 
største forskel, er uden tvivl 
grusgravningen, der star-
tede i 1908. En del huse var 
blevet opført i sidste del af 
1800-tallet, og de var belig-
gende i vandkanten med en 
sti bag om husene. Det er 
først i forbindelse med grus-
gravningen, at jord, sten og 
grusmaterialer lægges ud 
i vandet, således der blev 
skabt en forstrand og en vej. 
I løbet af de ca. 60-70 år, der 
blev gravet grus, ændrede 
området karakter. En mæg-
tig bakke, Voldbjerg, der gik 
helt ud til vandet blev gravet 
væk. Der blev også etab-
leret en cementvarefabrik. 
Det er i begyndelsen af den 
periode, at Brunshuse ’ved 
vandet’ bliver formet. Senere 
i 1970’erne og nu (2010) er 
der kommet deciderede som-
merhusområder til. De fleste 
ældre huse er registrerede 
som fritidshuse.

Enemærket 

Navnet markerer, at der her 

Fortsat fra forsiden

Brunshuse set fra Gl. Avernæs  Foto: Solvejg Refslund

Gl. Avernæs (www.gl.avernaes.dk)
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PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

heste, marsvin 

og kaniner

»Den frie vilje er det eneste, der er 
foreneligt med menneskelig værdighed!«

Denne matrikel er forpagtet af Anders Lyng

DALYPE KuLtuR
»LIVEt sEt InDEFRA«

HAns CHR. ERREbO – maleri

stEFAn bAnnOW – grafik

26. september – 7. november 2010
Lørdag/søndag kl. 12-16

Grupper efter aftale

DALYPE KULTUR · HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD
STÆVNEVEJ 7 ·  HELNÆS · 5631 EBBERUP · TLF. +45 2329 7595

www.daLyPEaRTiNT.com

Paramodernisten Hans Christian Errebo 
 
HCE har gennem adskillige år arbejdet seriøst med kunst. 
 
Gennem intens udforskning af det kunstneriske univers har 
kunstneren fundet sin særegne udtryksform. Hans 
billedsprog bærer præg af en "Jeg er sgu min egen"- 
holdning; en hæven sig over de allerede eksisterende ismer. 
 
Vi ser en kunstner, der med næsten dumdristigt mod, lader 
hånt om kunstneriske normer; HCE betræder sine egne veje 
med selsikker nonchalance. 
 
Således finder vi, i en udsøgt række af selvportrætter, 
kunstnerens fortolkning af den maskuline essens. Det 
konfronterende ansigt, som ikke viger tilbage fra beskueren, 
som ikke udstiller sig selv, men som derimod nøgent og 
modigt stiller op til beskuelse, og får beskueren til at spørge 
sig selv: "Hvem er det egentlig, der beskuer hvem her?".   
Portrætserien står som en uimodsagt kommentar til den 
identitetskriseramte mand, som beskrives i medierne. 
 
Også i Musikerserien ser vi en kunstnerisk dristighed, hvor farvevalg og temperament  minder os 
om Stravinskys Ildfugl, hvor den uanstrengte kraftfuldhed fornemmes i penselførongens flugt over 
lærredet, efterladende æteriske hvide huller som suger beskueren til sig. 
 
Vi ser en mand, der ikke er bange for at male udenfor rammerne; et menneske, som ikke er bange 
for at bevæge sig ud over scenekanten og hoppe ned i afgrunden; en kunstner i sikker forvisning om 
at penslen nok skal bære! 

er tale om et isoleret om-
råde. Store marker, ingen 
gårde eller huse. Et øde 
område. Det var først da de 
yderste dele af Voldbjerg i 
1920’erne var gravet væk, 
at der blev forbindelse langs 
stranden mellem Brunshuse 
og Enemærket. Indtil da 
skulle man ovenom. Atter 
har familien Ryberg væ-
ret på spil, idet Johan Chr. 
Ryberg (Niels śøn) køber 
Flenstofte fra Løgismose i 
år 1800. Det interessante er 
her, at nævnte driftssam-
menhæng har betydet, at der 
ingen vej var mellem Flens-
tofte og Brydegård.
Johan Ryberg åbner Ene-
mærket ved at lægge to fæ-
stegårde fra Brydegård ud 
på de øde marker. Til gen-
gæld forlanger de forflyttede 
en kortere kørevej til møllen 
(Frederiksgave), som de var 
forpligtede til at bruge. Det 
fik de. Helnæsbønderne jub-
lede, idet de nu kunne køre 
den direkte vej til møllen 
uden at skulle omkring Aa. 
Dette skete i år 1800 og kort 
efter. Driften af Agernæs 
blev ligeledes lagt under 
Flenstofte, der derved blev 
hovedgård. I 1864 åbnede en 
yngre mand en kornhandel 
i Enemærket. Han var født 
i Horne og havde været i 
USA for at grave guld. Det 
var få år før, et tilsvarende 
handelshus blev bygget og 

åbnet på Helnæs. Bønderne 
leverede kornet til hans 
adresse og han solgte det 
videre. Transporten fore-
gik til og fra loftet på hans 
hus ud til mindre pramme i 
strandkanten, og videre til 
større skibe i bugten. Hand-
len varede 18 år, og sluttede, 
da manden døde, i 1882, blot 
48 år gammel. 

ungersbjerge

Sidste del af turen går til 
Ungersbjerge. Grusvejen er 
af god standard og det tager 
ikke lang tid, så er man der. 
Der er nu længere til kysten, 
landskabet mod bugten er 
våde enge med marker til 
afgrøder og græsning. Man 
kan forestille sig, at hvis 
Enemærket var et øde sted 
før 1800, så har Ungersbjer-
ge været fuldstændig fred 
og ro. Med undtagelse af et 
’skovfogedhus’ bygget år 
1798 i præstegårdens ’skov-
hauge, ‘ er stedet først blevet 
bebygget i sidste halvdel af 
1800 tallet og senere. Områ-
det er skov og marker mel-
lem hinanden. Her har ingen 
herremand sat udviklingen i 
gang. Typisk har giftemodne 
karle købt mindre jordlod-
der af gårdejere i Snave eller 
Dreslette, der, sammen med 
kirken og godserne, ejede 
Ungersbjerge. Man købte 

Den nye Agernæs Havn  Foto: Solvejg Refslund

Fortsættes side 6
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jord på Snave eller Dreslette 
udmark og byggede sig en 
gård. Der ses ikke at være 
sket større ændringer med 
området siden.

Den anden side

Hvad ved vi nu om ’den 
anden side’ og om bugtens 
betydning? De store gårde 
og godsers igangsættende 
virksomhed på landbore-
formernes tid i slutningen 
af 1700 tallet og begyndel-

sen af 1800 tallet har givet 
anledning til bosættelse og 
udbygning af landbruget. 
Dette gælder især Agernæs 
og Enemærket, mens Un-
gersbjerge, ca. 100 år efter, 
har været stedet for men-
neskers eget individuelle 
initiativ til bosætning og 
udkomme. Råstofudvinding 
har præget området. Grus 
og sten er blevet leveret fra 
især Brunshuse og Agernæs, 
sejlet og kørt væk til anlæg 

af danske og tyske veje og 
broer og bl.a. til Kielerka-
nalen. 
Der har ikke været plads til 
at skildre periodens relative 
fattigdom, der har hersket i 
området, hvor daglejerarbej-
de og fiskeri (i Brunshuse) 
ikke har kastet meget af sig. 
Ingen blev heller rige af grus-
gravning. Ser vi på området 
i dag er det karakteristisk, at 
Agernæs og Brunshuse og 
til dels Enemærket i stor og 
i stigende grad er blevet re-
kreative områder. Bugten er, 
fra at have været en trans-
portvej og et spisekammer, 
blevet til en værdiskabende 
faktor, blot ved at være der. 
Den har herlighedsværdi, 
for de som bor der eller har 
deres fritidsbolig der. Den 
er grundlaget for rekreation 
og for udøvelse af et mang-
foldigt fritidsliv for de, som 
har som hobby at boltre sig 
på vandet. 

Note: Studiet af historien 
bag turen har afsløret en 

Ældre ejendom i Ungersbjerge Foto: pd

spændende tilføjelse til 
min slægtshistorie, idet den 
person der byggede i hus i 
Ungersbjerge i 1798, kom 
fra Bruns Hus. Han hed An-
ders Pedersen, han var gift 
3 gange. Bl.a. med Kirsten 
Jørgensdatter fra Helnæs. 
De blev mine tip-tip-olde-
forældre.  (pd)

Kilder: 
Bæk, Arne: En tur i en del 
af Dreslette Sogn, På vej til 
Ungerbjerge, 2004
Bæk, Arne: En tur igennem 
Brydegård og Brunshuse 
I ord og billeder fra 1900-
2004
Bæk, Arne: En samling hi-
storiske beskrivelser, 2001
Jacobsen, Carlo: Korte Træk 
af Helnæs Sogń s Historie, 
2000
Svenstrup J. & Ib I. Dahl: 
Agernæskanalen. Et vikinge-
tidsanlæg? Ravnerock 2008
Pedersen, L.P.: Anders 
Pedersen af Strandhaugen, 
Vestfyns Hjemstavnsfor-
eningsblad, 1949
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Det er ganske vist.  
H. C. Andersen lever stadig 
og har det godt, især på 
Helnæs. Artiklen er en hilsen 
til buschaufføren Kalle, der 
er blevet kåret som en af de 
mest populære buschauffører 
i Danmark, men som efter 
skiftet af busselskab  
ikke længere kører på 
Helnæs-ruten. Og så fordi  
Helnæs oven i købet for nylig 
er blevet kåret til at være 
Årets Landsby  
i Assens Kommune 

EVEntYR
Af Torben Olsen 

Af private årsager skiftede 
jeg bopæl fra Nordsjælland 
til Fyn, og kom dermed plud-
seligt ind i en eventyrlig ver-
den, der stille og roligt stræk-
ker sig 20 km fra halvøen 
Helnæs til købstaden Assens 
på Vestfyn og 20 km tilbage 
igen. I et lille stråtækt hus på 
Helnæs sad jeg for nogle år 
tilbage (2000) og tænkte på 
min tilværelse som skrivende 
turistmand. Tænkte på, at jeg 
ville have haft godt af at have 
mødt Kalle, mens jeg i 20-30 
år trak floskler ud af min pc 
om Danmark og danskerne 
for at lokke turisterne til at 
vælge »verdens ældste kon-
gerige/eventyrlandet« som 
rejsemål. Men det er vel al-
drig for sent at lære noget 
om det virkelige Danmark, 
så jeg har forsøgt at bevæge 
mig ind i det, jeg kalder Kal-
les eventyrlige verden.

Kalle, kaffe  
– og måske småkager

Kalle er en tilsyneladende 
stressfri chauffør på lokal-
ruten, der med seks dobbelt-
ture om dagen (kun mandag 
til fredag og med visse be-
grænsninger i skolefri pe-
rioder) først og fremmest 
fragter skolesøgende børn og 
unge samt pensionister fra og 
til et af Danmarks smukkeste 
naturområder, Helnæs. Som 

Kalles eventyrlige verden
regel er alle pladser nærmest 
chaufføren udsolgt, så jeg 
må pænt tage til takke med 
en plads midt i bussen. Det 
er ikke kun fordi Kalle med 
egen medbragt termokande 
skænker kaffe til de ældre 
ved indstigningen. Nej, det er 
også fordi de yngre rejsende 
finder det attraktivt at være 
så tæt som muligt på manden 
i centrum. En gang imellem 
er der i øvrigt småkager med 
til kaffen til de ældre, men 
det er kun når chaufføren 
ikke er på slankekur.
Et par gange om ugen følger 
en retarderet mand med på 
det forreste sæde. Han vinker 
til alle som Kalle vinker til 
– og det er mange. Som ny-
begynder i lokalbussen satte 
jeg mig på mandens plads, 
men blev med en alvorlig 
håndbevægelse fra manden 
uden ord viftet bort fra sæ-
det, da bussen startede fra 
Assens mod Helnæs.
Naturligvis sikrer Kalle, at 
den vinkende reservechauf-
før kommer ud af bussen på 
rette tid og sted.

tid til færdselssikkerhed, 
rådyr og fiskehejrer

Hvordan Kalle kan overhol-
de køreplanen fatter jeg ikke, 
men han gør det minsandten. 

Og så fører han oven i købet 
lokalbussen frem gennem det 
smukke landskab med en ro 
og et overblik, der vil gøre 
ham selvskreven til at være 
med i en kampagne for sik-
ker trafik. Og apropos sikker 
trafik og færdselssikkerhed: 

Når Kalle stopper for at sætte 
en lille passager af, så stopper 
han i bogstaveligste forstand, 
tager barnet ved hånden og 
krydser vejen. For Kalle ved 
af erfaring, at mange bilister 
kører med hovedet under ar-
men – unge som gamle.
Jeg ved jo godt, at Danmark 
har fire årstider og at fauna og 
flora veksler med dem. Men 
Kalle har fortalt mig, at natu-
ren skifter ansigt fra morgen 
til aften. Han kan se ændrin-
ger i vejkantens planteliv fra 
den første morgentur til turen 
ved middagstid og igen ved 
den sene eftermiddagstur. Og 
han ved, hvor mange fiske-
hejrer, der skal stå på områ-
det ved Langøre, dæmningen 
mellem Fyn og Helnæs, hvis 
alt er som det skal være.  Jeg 
er blevet præsenteret for en 
svanefamilie i Helnæsbugten 
og blev mildt irettesat, fordi 
jeg ikke kunne nå at tælle, 
hvor mange rådyr der gik på 
marken bag Bobakkerne, den 
naturskønne og wingglideref-
tertragtede plet ved indgan-
gen til Helnæs.

Lokalbus fra hus til hus

Langs med Lillebælt nøjes vi 
med at kigge på lystfiskerne, 
for de har ikke tid til at vin-
ke. De har travlt med at fange 
fisk. Der holder biler med 
danske, tyske og hollandske 
nummerplader. Jeg har fået 
fortalt, at folk fra Hamburg 
kører hjemmefra meget, me-
get tidligt om morgenen for 
at kunne stå med fiskestan-

gen ved Helnæs og Lillebælt i 
formiddagstimerne. Vi kører 
videre på Langøre-tangen og 
ser mindestenen rejst for de 
allierede flyvere, der styrtede 
i havet en augustnat 1944. Vi 
kigger over til Als og ser den 
store Danfoss-bygning lyse 
hvidt i sollyset. 
Kalle sætter små og store pas-
sagerer af så tæt ved bopælen 
som muligt på selve Helnæs, 
og snart er den forunderlige 
bustur endnu engang også slut 
for mig. Jeg går ind i mit hus, 
der så dagens lys i 1870 og 
lagde mur og bindingsværk til 
stormfloden i 1872, hvor en af 
mine forgængere som beboer, 
Store Kirstine, kravlede op på 
loftet for at undgå vandmas-
serne. Her sætter jeg mig i 
stuen ved min pc og tænker: 
Hvor ville det være godt, hvis 
jeg kunne skrive en historie 
om Kalles eventyrlige verden, 
som mange stressede byboere 
vil have glæde af at besøge.
Nu har jeg i hvert fald prøvet.

Artiklen er skrevet af free 
lance journalist Torben Ol-
sen, Espergærde, der boede 
i Brændkærhuset på Helnæs 
i tre år fra 2000.  Han følger 
stadig livets gang her. 
Ved busselskabsskiftet i år 
valgte Kalle at forblive hos 
»sit busselskab« af mange 
grunde, her kører han veks-
lende opgaver bl.a. som 
langturs-turistchauffør.

Da Kalle stoppede på Helnæs Foto: Dan R-J

Kalle i bussen Foto: hba
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Menighedsrådets årlige tur 
gik i år til Mandø den  
3. september. En modig 
beslutning i betragtning af 
presseomtalen af en tragisk 
ulykke på øen. Det blev en 
udflugt i strålende sol og 
godt humør. HP kørte med og 
nød turen sammen med 34 
Helnæsboere og en enkelt, der 
stod på i Ebberup

uDFLugt
Af Poul Dreisler 

’Hvor tør du dog?’ Dette 
spørgsmål bragte flere gange 
formanden for menighedsrå-
det, Helle Blume Andresen, i 
tvivl, om det nu også var det 
rigtige. Da årets tur blev be-
kendtgjort havde man netop 

i aviser og på TV fulgt med 
i den tragiske historie om en 
ulykke med en væltet turist-
vogn med tre dræbte og flere 
sårede. Ulykken skete under 
en tur til Koresand, hvor et 
traktorhjul kørte i et skjult 
hul. Ture hertil blev omgåen-
de forbudt og vil først blive 
genåbnet, når alle mulige 
sikkerhedsforanstaltninger 
er etablerede. 

ulykkens konsekvenser

Pressens reportager og en 14 
dage senere gentaget repor-
tage, efter glemslen havde 
sænket sig, medførte, at ca. 
50% af årets forventede tu-
rister ikke dukkede op på 
Mandø i år. Dvs. mellem 40 
og 50.000. Ejeren af den ene 
af de to traktorbusselskaber, 
Jeff Hansen, fortæller, noget 
bittert, at pressen ikke har 
gjort nok for at fortælle, at 
ulykken intet havde at gøre 
med overfarten, men kun 
kørsel til og på Koresand, 
som er noget ganske andet. 
Det var så meget mere be-
klageligt, som at Jeff og hans 
bror netop i år har købt og 
genåbnet den lokale kro. Lad 
os derfor slå fast, denne tur 
bød ikke på en eneste ulykke 
af nogen art. Og dog, to del-

tur til Mandø

Ebbevejen Mandø  Foto: hba

Mandø Mølle Foto: hba
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tagere måtte duppe blod af 
læberne, efter mødet med 
hårdt bagte rundstykker, hvis 
skarpe kant forårsagede min-
dre rifter ved indtagelsen.

For langt væk?

Det kan forekomme at være 
et udflugtsmål langt fra 
hjemmet. Incl. indtagelse af 
catering hos Marlene og ca. 
30 minutters pause til kaffe 
og rundstykker blev der kørt 
ca. 2 timer inden udstigning 
i Vester Vedsted. Med toilet, 
højskolens sangbøger, kirke-
sanger og velsmurt snakketøj 
ombord i en moderne turist-
bus, mærker man ikke tiden. 
Der blev sunget og snakket 
og fortalt, når der var noget 
interessant. Bl.a. ved pas-
sage af skilte til Skibelund 
Krat og Askov, fik selskabet 
repeteret højskolens opståen 
og overlevelse i ’tyskertiden’ 
indtil 1920. 

turen gennem vandet

En kæmpe traktor med en 
ligeså gigantisk to etagers 
vogn holdt parat til afgang. 
Flertallet steg op på øverste 
etage og snart var vi på Lå-
ningsvejen.  Der er ca. 7 ki-
lometer til Mandø. Der er to 
veje. Låningsvejen, der blev 
brugt til udturen, er hovedve-
jen, dvs. den har alle lov til 
at befærde – også i egen bil. 
Ebbevejen, som vi kørte på 
hjemad, er den oprindelige 
og mere spændende, idet den 
er mere fugtig end den anden. 
Den vil sandsynligvis blive 
lukket snart, idet den er for 
kostbar at vedligeholde. Lå-
ningsvejen er en meget for-
nem vej, som månedligt bli-
ver vedligeholdt. Danmarks 
dyreste vej, mente Jeff. Ved 
at køre med bussen, får man 
ikke det særlige kick, når 
man halvvejs ude ikke læn-
gere kan se land fremad el-
ler bagude. Afstanden og de 
flade landskaber gør, at ø og 
fastland forsvinder under ho-
risonten. 

En guidet tur på Mandø

Der var bestilt middag på 
Mandø Kro, hvor bussen også 

har sin endestation – praktisk 
nok. Efter en herlig middag 
med nakkekam, bønner, sovs 
og kartofler og til dessert 
gammeldags æblekage, som 
vor mor ville have lavet den, 
var selskabet rustede til en 
tur rundt på den 8 km2 store 
ø. Ejer, chauffør og kromand 
Jeff guidede med vid, viden 
og entusiasme. Han for-
talte om Møllens 2.8 mill. 
kr ś restaurering, som bl.a. 
skyldtes de 35 beboeres egen 
indsamling og ikke mindst 
fondsmidler fra rigmands-
slægter som Mærsk-Møller 
og Kann-Rasmussen (Velux) 
som kommer fra disse egne. 
Resultatet og historien om 
møllen inspirerede flere i sel-
skabet til at foreslå tilsvaren-
de arbejder udført på Helnæs 
Mølle, hvilket ikke ansås at 
være umuligt i dag. 

sluttede i kirken

Vi fik indsigt i Mandøs ek-
sistensproblem. Stormflods-
pælen taler sit tydelige sprog. 
Øen er blevet oversvømmet 
et par gange. Digerne er nu 
gjort tilstrækkelige høje 
med den rigtige konstruk-
tion, som afviser vandet, når 
det slår op på diget. Kvarte-
ret med honoratiores vises 
frem. Her er huset, som øens 
myndighedsperson boede i. 
Han kunne skrive og læse 
og holdt avis. Skippergården 
var ikke prangende, men dog 
net, snedkeren boede tæt ved 

el-værket, idet han passede 
det. Mejeriet udgjorde den 
sidste ejendom. Vi sluttede i 
kirken, som er en af landets 
mindste. Jeff nævnte, at den 
kunne rumme 100 mand eller 
80 kvinder, hvad han så end 
mente med det? Efter mange 
gode forklaringer, bl.a. at der 
altid skulle stå to kister på 
kirkens loft, idet man ikke 
skulle risikere, ikke at have 
nogle, hvis vind og vejr for-
hindrede forbindelse til fast-
landet. Det hele sluttede her 
med at kirkens salmebøger 
blev omdelt, Pia sang for 
og alle fulgte med. En her-
lig afslutning. Hjemme på 
Helnæs igen kl. 18.30 for de 
sidste. Helle udtrykte sin tak 
for tilslutningen og chauffø-
ren for sikker kørsel. Anne 
Hansen sluttede busturen 
med at takke rådet, formand 
og chauffør for udflugten og 
deltagerne klappede.

Solskin på bussens tag  Foto: pd

Vadehavet på Mandø Foto: hba

Høstgudstjeneste 2010

Atter i år var kirken festligt 
pyntet til årets høstgudstje-
neste, der havde samlet 60-
70 mennesker. Gudstjenesten 
afholdes kl. 17.00, idet me-
nighedsrådet har inviteret til 
fællesspisning i forsamlings-
huset. Annelises uovertrufne 
buffet er en god trækkraft for 
samling af sognebørnene. 
Der synges inden maden og 
efter og der samles ind til 
menighedsrådets støtte til et 
afrikansk barn gennem SOS- 
Børnebyerne. Mere end 1300 
kr. blev det til denne sene ef-
termiddag.

pd

Elsebeth bruun Holk på 
Assens bibliotek

I hele september måned har 
Elsebeth Holk udstillet akva-
reller og oliemalerier på As-
sens Bibliotek. Som maler er 
hun autodidakt, og har tidli-
gere udstillet i Bramminge 
og på en skole her i området. 
I omtalen af hende, anføres 
ydmygt, ’at hun er en meget 
habil violinspiller og spiller 
i to orkestre’. Vi ønsker til-
lykke med de endog meget 
fornemme billeder. Det teg-
ner til endnu en spændende 
karriere i denne kunstart.

pd

KORt nYt

Høst i våbenhuset Foto: hba

Oliemaleri af Elsebeth Holk
 Foto: Dan R-J
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Steen Larsen
Trollesøvej 35 · 5620 Glamsbjerg

Tlf. 6474 2000 · 4015 8818

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

En gruppe studerende fra 
syddansk universitet og 
andre universiteter har været 
samlet på Møllen for at arbejde 
praktisk med deres  
uddannelse i nordisk  
Friluftsliv. HP har bedt om 
et indtryk af dette studie i 
fri luft. Vi deler beskrivelsen 
af oplevelserne i to. Her om 
kajaksejlads

PRAKtIsK FRILuFtsLIV I
Af Andreas »Kajak« Hansen  og Iris 

»Smakke« Christensen 

Fra alle ender af landet og 
endda fra udlandet samledes 
vi spændte på Helnæs Mølle. 
Ingen af os 25 studerende 
vidste særligt meget om, 
hvad dagene i det sydfynske 
ville bringe, men vi var dog 
sikre på, at vi kunne se nogle 
lærerige og uforglemmelige 
dage i møde.
Nordisk Friluftsliv er et stu-
die, der samler studerende 
fra flere af de nordiske lande 
til at studere de forskellige 
måder livet under åben him-
mel kan udfolde sig på i Nor-
den. Helnæs var for os møde-
stedet og udgangspunktet for 
den uge, hvor vi skulle opleve 
det danske friluftsliv til søs. 
Havkajakker og smakkejol-
ler skulle tage os på eventyr i 
det sydfynske, men først hav-
de vi nogle gode oplevelser 
på selve Helnæs i vente.

Viden om stedet er vigtig

Vejret var med os, og vi 
kunne nyde sensommersolen 
de sidste dage i august. Men 
også efteråret viste sig fra sin 

Kan man få su for at sejle 
kajak og smakkejolle?

mildeste side med masser af 
sol og varme, også da vi gik 
ind i september. Vi fik snu-
set godt til os af landskabet 
og historien på og omkring 
Helnæs. Jacob Haahr, vores 
underviser, og en kendt skri-
bent på HelnæsPosten, var 
meget ivrig, for at vi også 
skulle have en historisk og 
meget jordnær oplevelse med 
i vores studie. Ingen af os er 
i dag i tvivl om hvem, der 
gav Helnæs en mølle. Det 
gav lidt stof til eftertanke de 
efterfølgende morgener, når 
vi stak hovedet ud af teltet i 
den tidlige morgenstund, og 
så Møllen badet i det stærke 
morgenlys. Pludselig havde 
den sit eget liv. Den var for 
os ikke længere blot en gam-
mel mølle ude af drift – den 

var et vartegn for en egn, og 
et vidne om en svunden tid.

Forberedelse og afgang

Der var nok at lave hver ene-
ste dag. Alle skulle have et 
grundkursus i havkajak og 
smakkejolle i løbet af de før-
ste to dage, og vi havde en 
del teori at gennemgå også. 
Det var ren fritid, når der 
skulle laves mad over bålet 
eller nydes en opvask, inden 
vi, når mørket trængte sig på, 
tog endnu en times tid med 
undervisning. De første da-
ges forberedelse mundede ud 
i en længere tur, hvor vi lagde 
ud fra Helnæs og lod de små 
fartøjer bære os af sted over 
vandet mod nye oplevelser. 
To hold satte af sted for fuld 
muskelkraft i kajakkerne, og 

et hold satte jollerne i vandet 
og håbede på at vinden snart 
ville spænde sejlene ud.  Hver 
tur bød på mange forskellige 
oplevelser af naturen, fartøjet 
og ikke mindst vejret, som læ-
seren nu vil høre nærmere om.

Dag 1. – til Damsbo 

Lidt over middag blev kur-
sen sat ned langs Helnæs øst-
kyst. Vinden kom fra vest og 
havde taget til siden formid-
dagen, så bølgerne rullede 
ind fra siden på kajakker, der 
livligt dansede på vandover-
fladen. Dansen var godt nok 
lidt uregelmæssig, da de fle-
ste endnu ikke mestrede ka-
jakteknikkerne til fulde, men 
kursen langs kysten holdt, til 
vi krydsede over mod Illum. 
Vi fandt lidt læ på sydsiden 
af øen, mens vi arbejdede os 
fremad mod stranden nord 
for Falsled. 
Vi tømte vores bagage af ka-
jakkerne og padlede ud på 
vandet for lige at træne lidt 
redningsøvelser igen. Sik-
kerheden skal man ikke gå 
på kompromis med!
Efter en utroligt smuk sol-
nedgang, god mad og et godt 
lejrbål gik vi til ro i det lækre 
shelter under fyrretræerne 
ved Damsbo. Bedre kunne 
man næsten ikke ønske sig 
starten på turen.

Dag 2. – Dyreborg 

Den næste dag bød på en 
fantastisk oplevelse af havet. 
Ud på eftermiddagen lagde 
vinden sig fuldstændigt, og 
vi kunne knapt høre vandet 
skvulpe mod kajakkerne, 

Rød Kajak, Gul Smakkejolle  Foto: forfatterne
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Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
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Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

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

Aut. 
kloakmester

mens vi gled igennem det 
spejlblanke vand.  Vi havde 
rundet Sønderhorne og da 
et marsvin længere fremme 
skød rygfinnen op gennem 
vandoverfladen fuldendtes 
oplevelsen af den vilde dan-
ske natur, som viste sig fra 
sin smukkeste side. Vi slog 
lejr for natten ved Dyreborg, 
og bedst som vi fik slået tel-
tet op kom regnen pludselig 
ind over os. Vi blev godt 
våde mens vi satte de sidste 
pløkker i, men aftensmaden 
kunne vi spise i ro og mag, 
mens regnen prikkede på 
teltdugen. Det var den eneste 
regn vi fik på hele ture, og 
efter en nats søvn skinnede 
morgensolen igen ned til os. 

Dag 3.  – Fåborg

Vi besluttede ikke at pakke 
det hele sammen, men i ste-
det bruge pladsen til over-
natning også den følgende 
nat. Så vi tog ud i kajakkerne 
med fiskegrej og rejenet 
bagpå i håb om at fange lidt 

godt til aftensmaden. For-
uden et smut til Fåborg gik 
dagen med rejestrygning og 
muslingesamling, som fak-
tisk gav nok til en lille for-
ret til alle 8 mand. Aftenen 
var i særklasse mindeværdig. 
Bål på stranden og en utro-
ligt smuk solnedgang. Da jeg 
lagde mig i min sovepose på 
stranden under stjernehim-
len var jeg godt træt, men jeg 
følte mig rig på oplevelser 
og klar til endnu en dag på 
havet.

Dag 4. – Fjællebro

Den sidste dag gik via Bjørnø 
mod en lejrplads ikke langt 
fra Fjællebro. Vi fik igen 
masser af sol. Så meget at det 
blev til årets vel nok sidste 
skoldning, men vi nåede vo-
res destination, og kunne vel-
tilfredse trække kajakkerne 
på land en sidste gang.
Beretningen om ’Smakkejol-
leholdet’ i næste nr.

Kajakholdene på vej hjem  Foto: forfatterne

Det blev en festlig, kold og 
blæsende indvielse af  
Agernæs Havn torsdag den 
30. september kl. 15 

HAVnEInDVIELsE
Af Poul Dreisler 

Mange havde fundet ud på 
den nye havneplads, hvor As-
sens Kommune havde stillet 
et telt op med grill og pølser. 
Efter formanden for Miljø- og 
teknikudvalget Lars Kristian 
Pedersen og den projekte-
rende ingeniør M.S.Rosbæk  
havde talt og udbragt et leve 
for havnen, stod alle i kø for 
at få udleveret et par pølser 
og en øl eller vand. Flagene 
smældede og den udnævnte 
havnefoged promenerede sin 
havnefogedkasket. Et job, 
der kan bestrides med et par 
timer pr. uge. L.K. Pedersen 
nævnte i sin tale, at havnen 
var anlagt i 1934 og at den nu 
trængte til renovering. Sam-

tidig udvidede man den fra 
23 pladser til 50. Pladserne 
giver mulighed for at rumme 
både op til 20 fod (ca. 6-7 
m). Han nævnte yderligere, 
at havnen var bevaringsvær-
dig, da den er udpeget som 
et særligt bevaringsværdigt 
kystmiljø. Den har en ind-
bygget service bl.a. for folk, 
der kommer forbi med egen 
båd, idet der er en rampe for 
isætning af både. Havnen har 
kostet i alt 5,4 mill. kr., hvoraf 
Fiskeri LAG Fyn har ydet 0,5 
mill. kr. Et hus med toiletter 
og med plads til at rense fisk, 
er det også blevet til. Når det 
i tilgift er et smukt og tilsy-
neladende gedigent anlæg, 
vil det blive til stor glæde for 
ikke alene bådejerne, men 
også for de mange, der blot 
vil køre omkring og nyde ud-
sigten og livet på havnen. 

pd

Blæst, kulde og varme pølser  Foto: pd

Agernæs Havn åbnet
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søndag den 19. sept. var der 
det årlige »åbent landbrug« 
hos fem familier her på Fyn, 
hvoraf det ene var hos Mo-
gens og bettina Rasmussen 
på bøgeskovvej 

LAnDbRug
Af Susanne Sørensen 

Det er alle landbrugsorga-
nisationer og bl.a. Arla, der 
står bag et orienterende char-
mefremstød, hvor man kan 
opleve lidt om hverdagen på 
en gård, hvordan dyrene har 
det o.s.v.  De forskellige or-
ganisationer benyttede an-
ledningen til lidt reklame, 
bl.a… 4H – en organisation 
for landbrugets børn – hvor 

der foregår en masse forskel-
lige aktiviteter lige fra mad-
lavning, til havearbejde og 
kæledyrspasning. Mejeriet 
ARLA – Danmarks største 
– var selvfølgelig på pletten 
med diverse smagsprøver på 
deres nyere produkter, hvil-
ket var ret populært. »Fami-
lielandbruget«, region syd, 
var også repræsenteret med 
en bod, hvorfra de udleve-
rede glimrende madopskrif-

ter med bl.a. opskrifter på 
kartoffelretter og æbleretter 
– af danske råvarer, selvføl-
gelig. Der var også arrange-
ret ture til Maden med bio-
loger fra Assens Kommune 
som guider. Egentlig var der 
kun planlagt en, men der var 
så stor efterspørgsel, så den 
måtte dubleres. Man kunne 
prøve at håndmalke en ko. 
Lege i en halm-labyrint, 
klappe en kalv, endog se en 
kalv blive født og hvordan 
en maskinmalkning fore-
går. Sidde på en traktor, og 
i øvrigt bare spørge løs om 
alt om dyrene. Hele familien 
Rasmussen med hjælpere var 
klar til at svare. Vejret var 
lidt blandet med lidt sol og 

lidt regn, men det betød vist 
mindre. Mogens og Bettina 
anslår, at der har været om-
kring 280-90 gæster i løbet 
af de 6 timer, der var sat af.  
Det må vist siges at være ret 
flot, og det myldrede da også 
navnlig med børnefamilier 
dagen igennem. 
Alt i alt et vellykket arran-
gement! Det næste Åbent 
Landbrug er planlagt afholdt 
den 18. september 2011.

Den glade vært Mogens Rasmussen Foto: ss

Åbent landbrug på Helnæs

Hvor kommer mælken fra?  Foto: ss

Demonstration af en  
redningshelikopter indgik i 
stævnet for havkajakfolket i 
slutningen af august. Det blev 
en meget populær begivenhed 
for både kajakfolket som 
landkrabberne fra halvøen

HELIKOPtERDEMOnstRAtIOn
Af Marianne Therp 

Gennem mange år var den 
danske redningshelikopter en 
Sikorsky med kaldenavnet 
Sea King – en kendt silhuet 
på himlen, kendt af alle. Me-
get ofte fløj den over Helnæs, 
når der skulle være vagtskif-
te, men den har også været 
på opgaver, når det værste 
var sket.

Vi venter på at se den ny type

Nu har Danmark fået en ny 
redningshelikopter – AW 101 
Merlin og den skulle være at 
se ved Møllen, hvor de mange 
kajakker var samlet til træf. 
Vi var en del Helnæsboer, der 
var mødt op for at kigge med. 
Og vi blev ikke skuffede. Jo, 
en kort overgang troede vi, 
øvelsen var afblæst, men ti-
den var heldigvis blot blevet 
rykket p.g.a. en skarp op-
gave. Så vi ventede spændt. 
Den dukkede op sydfra og 
fløj rundt over Helnæsbugten 
lige ud for Møllen, hvor små 
hundrede mennesker var for-
samlede og mange fotografe-
rede den fra alle vinkler.

nødstedt i vandet

Opvisningen denne dag skal 

En helikopter i luftrummet 
over Helnæs

vise, hvordan en redder fra 
helikopteren lader sig fire 
ned i vandet med en sele for 
lidt efter at have givet den 
nødstedte i vandet selen på 
og personel på helikopteren 
har trukket ham op til videre 
behandling af lægen, mens 
helikopteren flyver til nær-
meste relevante hospital. 

Landingen

Efter en veludført rednings-
aktion tog helikopteren en 
rundtur igen og alle klap-
pede og den »bukkede«. 
Men så gik det op for os, at 
den ville lande lige ved si-
den af os. »Hold da op, hvor 
er den stor, når den kommer 
ned på jorden at stå« var en 
af de mange imponerende 
kommentarer. Folk stimlede 
sammen om personellet, som 
stillede sig forskellige steder 
for med stor begejstring at 
fortælle om, hvad de kunne 
udrette af mirakler med de-
res fantastiske fly og svare på 
alle vore spørgsmål. Det var 
som altid en stor oplevelse 
at mærke besætningens pro-
fessionalisme og glæde ved 
den opgave, de har. Og for 
de mange kajakroere var det 
selvfølgelig rart at få slået 
fast, at vi i Danmark har så 
dygtige folk, der vil komme 
nødstedte –  f. eks. kajakro-
ere – til undsætning overalt 
i Danmark og stå klar med 
deres ekspertise i en alvorlig 
situation.

Helikopterdemonstration over Møllen Foto: mth
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Af red. Anne Hansen

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

Interesserede børn var på 
gårdbesøg hos Mogens og 
Bettina på Bjergager, søndag 
den 19. september.
Forældre og bedsteforældre 
kom med deres poder og del-
tog i alle de spændende akti-
viteter, der blev budt på. Der 
var rigtig gang i håndsvinge-
ne, da børn malede deres eget 
mel og havregryn, som de fik 
med hjem i en pose. Der var 
mulighed for at malke en ko. 

En flot og usædvanlig rolig 
jerseyko stod tålmodigt og 
fandt sig i, at det ene barn ef-
ter det andet trak i patterne. 
Der var bægre, så man kunne 
smage på friskmalket mælk. 
De små kalve fik megen op-
mærksomhed og mange klap. 
En flot labyrint af halmbal-
ler indbød til gemmeleg og 
klatring. Et helt eldorado for 
børn.

besøg på bjergager

Tre piger og en tålmodig ko

VI HAR MODtAgEt

til redaktøren

I sidste måneds Helnæs Post 
undrede du dig over, at der 
kun var to fra Helnæs til at 
arbejde på Maden, og søgte 
en forklaring. Det kan fak-
tisk undre mig, at de som er 
så positive omkring både Na-
tionalpark og Skov- og Na-
turstyrelsen ikke mødte op 
på Maden. Som jeg ser det, 
er der nok en generel mod-
stand mod Skov- og Natur-
styrelsens (SNS) håndtering 
af naturen. De har sat sig på 
næsten al natur på Helnæs 
og beder så beboerne om at 
være med til at gøre deres 
arbejde. Frivilligheden ville 
sandsynligvis være til stede, 
hvis det var Danmarks Na-
turfredningsforening (DN) 
som havde med naturen at 

gøre. Vi er nok ret mange, 
som er af den mening, at 
SNS har, for skatteborgernes 
penge, købt mere, end den 
kan klare. Det havde været 
bedre med lidt mindre, så 
man havde mulighed for at 
overskue vedligeholdet. Med 
det skattetryk, vi har her i 
landet, er det småt med moti-
vationen til at arbejde gratis 
for en offentlig institution, på 
hvis dispositioner man ingen 
indflydelse har. Som medlem 
af National Trust (Englands 
svar på DN) kan jeg fortælle, 
at der er absolut ingen man-
gel på frivillige medlemmer 
til tusindvis af projekter in-
denfor National Trust.

Med venlig hilsen 
Moira Alberta Poulsen

Strandbakken 9, Helnæs

Fra højre Paula, Mette, Lange og 
en gæst
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Gudstjenester  
i Helnæs Kirke
10. okt. kl. 17.00 
17. okt. kl. 9.00 (RG)
24. okt. ingen
31. okt. kl. 17.00 

Højskolen på Helnæs
Esben Hedegaard holder 
foredrag om fynsk bindings-
værk onsdag den 20. okt. kl. 
20.00 på Højskolen. 
Prisen er 100 kr. inklusiv 
kaffe.

Christian Falk Rønne 
Konst. forstander

Vildtspil
Helnæs Jagtforening afholder 
vildtspil mandag, den 11. ok-
tober kl. 19.00 i forsamlings-
huset.
Præmierne består af grydeklar 
vildænder, 1/2 rådyr, 1/1 rå-
dyr, købmandskurv og en helt 
vild præmie. Der vil være salg 
af amerikansk lotteri i pausen.

Helnæs Jagtforening

Sy og strik
Nu er det igen tid til at fin-
de sy- og strikketøjet frem. 
Kom til hyggeaften i Borger-
huset tirsdag den 12. oktober 
og tirsdag den 9. november 
begge dage kl. 19.00. Håber 
vi ses til hyggeligt samvær 
med kaffe, te og kage. Til-
melding er ikke nødvendig. 
Evt. spørgsmål til Birgitte på 
Tlf. 2327 6858.

Meddelelse fra Vandværket
Den 12. oktober vil der være 
lukket for vandet fra kl. ca. 
8.30 til kl. 14.30 på grund af 
tankrengøring.

Bestyrelsen

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs  
Sæson start onsdag den 13. 
oktober kl. 19.30 
tilmelding Jørgen Tlf. 6477 
1829 eller DanTlf.  6477 1501 
eller darajo@mail.dk 

Orienteringsmøde i 
oktober om 
forslaget til lokalplan
Beboerforeningen planlæg-
ger et borgermøde i oktober, 
hvor en person fra kom-
munen vil orientere om det 
fremlagte forslag til lokal-
plan på Helnæs. Mødet an-
nonceres snarest, når datoen 
er på plads, men der satses på 
en aften i uge 41 eller 43.

Jens Zimmer 
Helnæs Beboerforening

Helnæs Forsamlingshus: 
Den 30. november er der 
general forsam ling

Dyrejagt
Helnæs Jagtforening afhol-
der dyrejagt søndag, den 10. 
oktober. Vi mødes på Øster-
gård kl. 9.00. Alle er velkom-
men som klapper.

Helnæs Jagtforening

Volleyball på Højskolen
Kom og vær med til at spille 
volleyball tirsdage kl. 15.00 
til ca. 17.00. Vi varmer op før 
vi spiller. Det er i stedet for 
gymnastik, som vi desværre 
ikke har på programmet i år. 
Er der en, der vil varetage 
gymnastikken, er det mu-
ligt torsdag aften. 

Chr. Falk Rønne
Konst. forstander

Fællesspisning
Fredag den 26. november kl. 
18.00 er der fællesspisning 
i Borgerhuset. Tag selv tal-
lerken, bestik og kop med. 
Tilmelding til Birgitte på 
Tlf. 2327 6858 senest den 19. 
november. 
Vi glæder os til at se jer. 

Helle & Christian, 
Lene, Anja, Birgitte & 

Hans Kristian

L’hombre
Vi begynder l’hombre spil 
torsdag den 7. oktober 2010 
kl. 19.00 og fremover hver 
anden torsdag.

Jørgen Larsen/ 
Jan Christiansen

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

DEt sKER I OKtObER 2010 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30
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Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

12 UGER 16 UGER
fra oktober fra januar

HØJSKOLEN
FOR VOKSNE

KUNST
IDRÆT

FILOSOFI
PSYKOLOGI

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

Ring efter skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

Musikforeningens  
sidste sæsonkoncert  
4. september var viet 
sangens glæder
Der var hyggelig stemning 
og høje forventninger om 
god underholdning af de 
3 kvindelige sangsild og 2 
mandlige »tønder« (tykke, 
ikke tynde, men de kunne 
godt synge alligevel!). Vi fik 
en perlerække af veloplagte – 
og velforberedte – arier, ope-
rettemelodier og musicaløre-
hængere. Om danske basser 
kan synge lige så dybt som 
Ivan Rebroff – ja, det kan de 
altså, og det med at synge på 
russisk hører vi gerne mere af 
næste år! Alvorlige og mun-
tre duetter ledsaget af 2-4 
hænder på klaveret var også 
herligt. Vi nød såvel kendte 
som ukendte toner.

kv

KORt nYt
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Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Janus Storm
Tlf. 6477 1882
hefohus@gmail.com
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 2015 9773

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Merete Edlefsen
Tlf. 6471 1832

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

KØb Og sALg PERsOnLIgE

Boks i frysehuset til leje
En 160 liters fryseboks er til 
leje. 
Kr. 250,- i leje pr. halvår. 
Kontakt Annelise Larsen på 
Tlf. 6477 1595

Helnæs Naturlam
Lammekød sælges udskåret 
fra fryser
Lammespegepølser sælges 
hele og halve 
Lammeskind – på bestilling 
Tlf. 6477 1668/2720 1668

Marianne og Jørgen Therp

Feriehus på Helnæs 
Dejligt hus med havudsigt, 
udlejes. 
Tlf. 6477 1485.

Helnæs Antik

Party telt udlejes
Stort partytelt 5x12 m. Stort 
nok til 60-70 personer. 
Pris 500,00 for en weekend. 
Tlf. 6477 1410

Henning Storm 

Lækkert kvalitetsbørnetøj 
i friske farver
Str. fra 0 til 10 år sælges til 
absolut lave priser. 
Kontakt: 
aastensdal@gmail.com eller
Tlf. 2662 8724
Camilla Stensdal

Sælges
Spise- og hestegulerødder 
samt kartofler.
Henvendelse til Klaus Bang 
Tlf. 6154 5933 
Træffes bedst efter kl. 16.00

Udlejes: Ferieappartment 
Sælges: 
Campingvogn 6500 kr., 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
Helnæsbyvej 3
Tlf. 6477 1859

Jil Indramning
v/Jan Lind

Butik
Åbningstider:

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

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale
Stenløsegyden 10, 

Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44

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

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

Elias Barnedåb
Der var dåb i Helnæs kirke 
den 5. september 2010.
Barnet fik navnet: 
Elias Fuhr Christensen
Forældrene er: Susanne Fuhr 
Hansen og Henrik Chris-
tensen.
Henrik er søn af Merri og 
Ole (murer) Christensen.
HP ønsker tillykke

Super MARLENE Spar 
fylder 40
Lørdag den 2. oktober rund-
ede Marlene Larsen, Super 
Spar, Ebberup 40 år. 
Fødselsdagen blev fejret med 
reception på Ebberuphus, der 
var fyldt med gratulanter.
HP ønsker tillykke med tak 
for det gode samarbejde. Og 
håber alt godt for fremtiden.  
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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Kampen om Vindebroen

I forbindelse med åbnin-
gen af Agernæs Havn 
kom det frem, at der for 
ca. 100 år siden havde 
været et projekt om en 
kanal mellem Bugten og 
Bæltet. Denne idé har nu 
atter været fremme. Dog: 
Man er nervøs for at friste 
til lokal krig om herredøm-
met over adgangsvejen til 
Helnæs. (Her ses skitse til 
projektet).

tjæregryden

Tirsdag den 14. september 
var vi samlede ved den gam-
le tjæregryde på ”Ådden”. 18 
mennesker mødte op trods 
regnen. Efter en god snak om 
stedet og muligheden for at 
restaurere det lille bygnings-
værk, forhalede vi efter ind-
bydelse til Jørgen og Annas 
hus, hvor samtalen fortsatte 
om kaffekopper samt Lis ś 
gode hjemmebagte hindbær-
snitter og øl og vand spon-
soreret af Egil og camping-
pladsen. Resultatet af vores 
snak blev følgende: Anna 
Nielsen er kontaktperson til 
beboerforeningen med Dan 
Ravn Johnsen (Stævnevej 2. 
Helnæs 5631 Ebberup) som 
formidler af IT information 
og undertegnede IID som 
skriverkarl. Alle fremmødte 
leverede e-mailadresser og 
modtager løbende infor-
mation om sagens gang pr. 

rundsendte e-mails.  Alle 
interesserede inviteres til 
at byde ind med forslag og 
kommentarer pr brev eller 
e-mail til Dan darajo@mail.
dk.  Sådan er vores struktur i 
interessegruppen indtil vide-
re. Murermester Hans Peder-
sen, Ebberup deltog i mødet. 
Hans opstiller budget for en 
restaurering udført af fag-
folk. Beboerforeningen ved 
formanden, Jens Zimmer, 

står som paraply og ansøger 
af eventuel økonomisk støtte 
til projektet med restaure-
ring. Vi holder naturligvis 
forsat tæt kontakt til ejeren 
af arealet, Børge Hansen. 
Gamle fotos af tjæregryden 
efterlyses fortsat til brug for 
dokumentation af bygnin-
gens nøjagtige konstruktion. 
Fotos eller kopier kan sendes 
pr. brev eller e-mail til Dan.
IID (Ib Ivar Dahl).

VI HAR MODtAgEt

Ib Dahl fortæller om tjæregryden  Foto: Dan R-J


