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Som del af LIFE Helnæs 
projektet har Naturstyrel-
sen købt de tidligere land-
brugsarealer i den sydlige 
del af Maden. Nu er area-
lerne høstet for sidste gang, 
og de vil fremover blive 
afgræsset af kvæg og an-
vendt til høslæt. Vandstan-
den hæves i den sydlige del 

af Maden via etablering af 
2 opstemninger, der giver 
mulighed for at regulere 
vandstanden. Der etableres 
2 nye vandløbsstrækninger 
og lavvandede paddeskrab 
til strandtudser. Vi forven-
ter, at arealerne over tid vil 
udvikle sig til ferske enge 
og moser.

Naturstyrelsen har også købt 
et tidligere landbrugsareal 
i den centrale del af Bo-
bakkerne. Arealet vil blive 
hegnet og afgræsset i hel-
årsgræsning med de skotske 
højlandskøer, der i forvejen 
afgræsser området. Vi for-
venter, at dette areal over tid 
vil udvikle sig til overdrev i 

lighed med de omkringlig-
gende områder.
Vi arbejder videre med at 
forbedre afgræsningen af de 
eksisterende naturarealer og 
vil også foretage en nænsom 
rydning af træer og buske i 
udvalgte delområder.

Anlægsarbejdet på Helnæs Made nær afslutning 
– gravemaskiner graver nye vandløb og former levesteder for strandtudsen

Foto: Naturstyrelsen

Strandtudsen får gavn af de mange nye lavvandede områder - måske vil den allerede kvække på de nye arealer til foråret

tLæs mere på side 4
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Anlægsarbejdet på Helnæs Made nær afslutning
-gravemaskiner graver nye vandløb og former levesteder for 
strandtudsen – Forsiden og side 4

Tilfældigheder skaber sammenhæng
Er historieskrivning et puslespil eller et patchworkarbejde? Begge 
dele skal der helst komme en helhed ud af og her kan tilfældigheder 
skabe nogle sammenhænge, der bringer orden i mønstrene. En hen-
vendelse fra en læser i Silkeborg, illustrerer dilemmaet. – Side 5 og 6

Teater i Forsamlingshuset 
Under det rammende slogan:’ Kom i teatret, når teatret kommer til 
dig’ tilbyder forsamlingshuset og vestfyns Teater/Baggaard Tea-
tret en ekstraforestilling til foråret. – Side 7

Tjæregryden på Odden
Onsdag aften den 12. september var mere end tredive menne-
sker forsamlet ved Tjæregryden på Odden for at fejre afslutning 
af en gennemgribende restaurering af det lille bygningsværk. Lis 
jørgensen og Anna Nielsen havde bagt og smurt en stak boller 
og vigge jørgensen sablede halsen af nogle flasker champagne. 
– Side 9 og 10

Sang med højt til loftet 
Sæsonens sidste koncert fandt sted lørdag 8. september. Opera-
appetizer i Den gamle Præstegård. En bevægende aften, som spil-
lede på alle tangenter – Side 10 og 11

Orienteringsmøde og opstillingsmøde til nyt menighedsråd  
– Side 11

Mindeord 
…om Solvejg Refslund, der døde tidligt torsdag morgen den 27. 
september 2012 i sit hjem på Stævnevej. – Side 12

Alle gode gaver, de kommer oven ned…
Flere havde fulgt opfordringen til at medbringe noget af ”høsten” 
til årets høstgudstjeneste. Det var meget glædeligt, da det gav 
grundlag for en lille auktion ved høstbuffeten i Forsamlingshuset, 
hvor målet for indsamlingen var at støtte menighedens SOS-barn. 
– Side 12 og 13

HUSK Udstilling på Lokalarkivet – Side 6
Kender du teletaxa? – Side 8
Endnu en Helnæs-sang – Side 16

Er flasken halvt tom – eller halvt fuld?
Der er forskel på Helnæs før 2008 og nu. Om det er bolig-
boble og finanskrise, der er omdrejningspunktet kan disku-
teres. Højskolens lukning giver indtryk af, at livet herude er 
gået ned i omdrejninger. Boligmarkedet er meget stille, mildt 
sagt. Der kan dog peges på, at der fortsat er liv og noget po-
sitivt finder sted rundt omkring. Bl.a. hører Naturstyrelsens 
arbejde på Maden og i Bobakkerne til i den kategori. Det lille 
mindesmærke på Odden (tjæregryden) har samme karakter. 
Det kan dog være svært at forholde sig til, om flasken er halvt 
tømt eller halvt fyldt. Hvis vi vil have flere arbejdspladser, 
mere liv og større og mere stabil bosætning, er det opgaven 
at få øje på de muligheder, situationen rummer. Vi kunne evt. 
tænke os, at der i meget af det tankegods, der er blevet tilbage, 
da Højskolen lukkede, var muligheder for nye aktiviteter. 
For nyligt er der i Realdania’s store kampagne ’Stedet tæller’ 
gennemført en større undersøgelse, beskrevet i publikationen 
’Agenda Y – Yderområdernes potentialer’. Assens Kommune 
og dermed Helnæs er et yderområde. Realdania opererer med 
det mål, at det er de ’stedbundne potentialer’, der skal sættes i 
spil. I artiklen opregnes fire sådanne potentialer, der gengives 
nedenfor - i uddrag.
1. Kysterne – Danskerne mener, at naturskønne kyster, stran-
de og hav er en stor kvalitet ved de danske yderområder, og de 
tilbringer gerne weekender og ferier ved kysten i et yderom-
råde. Yderområderne har fem gange så meget kyststrækning 
pr. indbygger som resten af landet.
2. Naturen – Danskerne ser naturskønne områder som en 
kvalitet ved yderområderne. Nærheden til naturen er en mere 
afgørende faktor for dem, der flytter til et yderområde, end 
afstanden til arbejde. Og for mange af dem, der har drømt 
om at flytte til et yderområde, er det netop muligheden for 
at komme tættere på naturen, som gør, at de har overvejet at 
flytte. 
3. Bygningsarven – Danskerne mener, at der bør investeres i 
fornyelse og forskønnelse af udvalgte landsbyer, kystbyer og 
havne. Historiske bygninger ser danskerne også som en kva-
litet ved yderområderne. Genanvendelse af gamle bygninger 
kan være med til at udvikle livskvalitet i yderområderne. 
4. Det lokale engagement – Mange af de danskere, der enten 
bor i eller har haft en drøm om at bo i et yderområde, mener, 
at lokale sammenslutninger og fællesskaber er en kvalitet, der 
passer godt på yderområderne. I yderområderne er der flere 
frivillige ledere i foreningerne, og iværksætternes overlevel-
sesrate er højere end i resten af landet. Man tager fat og enga-
gerer sig, både for fællesskabets skyld og for at kunne udleve 
egne ideer og drømme.”
Hvorfor ikke bruge det lokale engagement til at beskrive Hel-
næs andre ‘stedbundne potentialer’? 
Realdania har sat 115 mill. af til udvalgte projekter. Publika-
tionen kan downloades fra webadressen: www.stedet-taeller.dk 
  pd

Lejre · Friluftsaktiviteter for både børn og voksne
Naturvejledning · Kursusvirksomhed · Kanoudlejning

Tlf. 64 72 32 17 · www.helnaesmoelle.dk
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PASTORENS KLUMME                         Anders Lundbeck Rasmussen

I Martin A. Hansens ro-
man ”Løgneren” optræder 
en af dansk litteraturs be-
rømte skikkelser, Degnen på 
Sandø, Johannes Vig. Han er 
led ved sig selv og ved men-
neskenes smålighed og ond-
skab. Og han kan slet ikke 
se, at der også findes godt i 
tilværelsen. Han kan ikke tro 
på Gud eller finde en mening 
med livet.  

På et tidspunkt står degnen 
på prædikestolen og ser ud 
over sin menighed. Han får 
øje på fisker-enken Line, der 
har mistet sin mand på havet. 
Hun sidder i kirken med sine 
tre børn. De er pæne i tøjet, 
men fattige og faderløse. 
Hvad har Gud gjort for hen-
de? synes han at sige til selv, 
og så tager fanden ved deg-
nen, og han henvender sig di-
rekte til enken: ”Line”, hører 
han sig selv sige, ”har Guds 
søn hjulpet dig?” Og hun ser 
op på ham. Ser forbi ham, 
ser på noget bag ham med et 
stort blik. Så nikker hun. Jeg 
synes, der gik en forbi mig, 
og jeg fik et slag så jeg måtte 

flytte mig lidt, skriver deg-
nen senere i sin dagbog.

Trods sit tab og svære situati-
on, synes enken, at Guds søn 
havde hjulpet hende. Sådan 
er litteraturen fuld af men-
nesker som har erfaringer af 
at være blevet hjulpet af Gud. 
Og de erfaringer findes også 
uden for litteraturen. Det kan 
være erfaringen af at være i 
Guds hånd, og pludselig føle 
sig tryg selv i fare eller nød. 
Eller fornemmelsen af at ens 
liv bliver styret i den rigtige 
retning, eller at ens bønner 
bliver hørt. Jeg talte engang 
med et menneske i arresten, 
som var begyndt at bede, og 
til sin egen overraskelse hav-
de opdaget, ”at der var hul 
igennem”, som han sagde. 
Derfor var han også begyndt 
at bede fadervor, som bord-
bøn hver gang han skulle 
spise, ganske vist i en lidt 
hjemmelavet udgave, for han 
kunne ikke huske den nøjag-
tige ordlyd. Men det kunne 
jeg så hjælpe ham med. 

Sådanne erfaringer kan altid 
forklares på en anden måde, 
hvis man vil det. Ligesom 
de også er meget personlige. 
Og det er altid vanskeligt at 
bruge andres erfaringer, hvis 
det ikke også kan blive min 
erfaring.

Der findes naturligvis også 
mennesker, som er i en me-
get svær situation, der ikke 
synes, at de får hjælp, og 
derfor kommer i tvivl eller 
ligefrem mister troen. Også 
selvom der er mange, i lig-
nende, svære livsituationer, 

synes, at det har styrket deres 
tro eller bragt dem tættere på 
Gud. Jeg læste for nylig om 
en ungarsk præst, der gav 
opskriften på, hvordan man 
overlever i Gulag, de sovje-
tiske arbejdslejre i Sibirien, 
hvor han selv havde været. 
Opskriften bestod af 4 gode 
råd.

Det første råd var:
Lad være med at beklage 
dig. Det gør dig kun svagere 
at genfortælle og dramati-
sere dine lidelser. Det var i 
lejren forbudt at beklage sig. 
I stedet blev man bedt om, at 
fortælle om sin profession. 
Det blev der talt meget om… 
Altså fortæl om det du kan 
og det du holder allermest af 
i stedet for. 

Det andet råd var:
Søg de små glæder. I lejren 
havde de `de små glæders 
olympiske lege” og konkur-
rerede om hvem der kunne 
finde flest glæder på en dag. 
Vinderen fik så sunget sin 
yndlingssang af de andre. 
Det tredje råd var:

Bevar og vis din menneske-
lighed. Selv under umenne-
skelige forhold. Fangevog-
terne havde magten og var 
overlegne på alle områder. 
Undtagen på et område: Det 
moralske. Offeret kunne 
være sin bøddel moralsk 
overlegen på det menneske-
lige område. 

Det sidste råd var:
Tro på noget. Og hvis du 
ikke har noget at tro på, så 
tro på Gud. For hvis du har 
noget at holde dig til og tro 
på er det lettere at overleve 
og måske også at leve. Alle 
der vendte tilbage fra lejren 
var efter sigende troende på 
en eller anden måde.

Fire gode råd:
– Lad være med at 

beklage dig
– Søg de små glæder

– bevar din 
menneskelighed
– Tro på noget

Assens Dyreklinik
Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklinik.dk

PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

marsvin 
og kaniner

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

Forfatter Martin A. Hansen

Guds hjælp og gode råd
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Der er etableret 2 nye vandløb i den sydlige del af Maden foto: nts

SAVE - SAVE      
BRÆNDE

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

www.husqvarna.dk

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

SPAR 

Kr. 1000,-

HUSQVARNA 
MOTORSAV 
FRA Kr. 1.495,-

NU Kr.  3.795,-

I samarbejde med Assens 
Kommune planlægger vi 
at rydde bevoksninger med 
rynket rose langs kysten.
Vi planlægger at etablere 
et lille besøgsområde med 
bord/bænksæt og bålplads 
i kanten af den sydlige be-
plantning på den nordlige del 
af Fællesmaden. Som del af 
projektet vil vi også opda-
tere vores folder for området 
samt de opstillede kortborde. 
Vi planlægger lidt mere for-
midling af naturen i Bobak-

kerne og Helnæs Made i 
samarbejde med bl.a. Bebo-
erforeningen.
Vi forventer, at anlægsarbej-
det er afsluttet medio oktober 
og vil gerne invitere jer til en 
indvielse af LIFE projektet i 
løbet af oktober måned. I hø-
rer nærmere herom
– Vi vil bringe invitationen i 
jeres lokale Ugeavis.

Annita Svendsen, 
Projektleder
Naturstyrelsen

Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet 
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

Tlf. 64 74 22 40 / 40 82 92 40
www.fl-rene.dk
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Sønderby 
Smede- og VVS

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Fortsat fra forsiden

I den sydlige del af Maden er dræn blevet åbnet til overrisling foto: nts

Der er etableret 2 nye vandløb i den sydlige del af Maden foto: nts
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tLæs mere på side 6

Tilfældigheder skaber sammenhæng
Er historieskrivning et pusle-
spil eller et patchworkarbejde? 
begge dele skal der helst 
komme en helhed ud af og her 
kan tilfældigheder skabe nogle 
sammenhænge, der bringer 
orden i mønstrene. En henven-
delse fra en læser i Silkeborg, 
illustrerer dilemmaet.

SLÆGTS- OG LOKALHISTORIE
Af Poul Dreisler 

Er historieskrivning som at 
lægge puslespil, eller er det 
bedre at sammenligne det med 
at skabe et patchwork-arbejde? 
Puslespillet har et givet udfald, 
ofte afbilledet på låget af den 
æske alle de udskårne brikker 
ligger i. Brikkerne er savet ud, 
så de passer ét sted, men også 
kun det sted, og så er det opga-
ven at finde ud af, hvor dette 
sted er. Patchworkarbejdet 
kan bestå i en uendelighed af 
tøjlapper, der syes sammen på 
en måde, der giver en mening 
efter de farver og former, som 
lapperne har og er klippet i, 
men sjældent i et fastlagt enty-
digt mønster.

Hvorfor nu dette?

Baggrunden for denne fun-
dering er en tilfældighed, 
der skabte en sammenhæng i 
mangt og meget og som viste, 
at et tidligere puslespil ikke 
var sat rigtigt sammen og som 
derfor gav anledning til at 
bringe betydeligt flere brikker 
i spil i et patchworklignende 
arbejde, der aldrig får ende. 
Historien tager sit udgangs-
punkt i den periode, hvor 
arbejdet med at skrive Betty 
Skousens egen fortælling om 
hendes barndom og ungdom 
på Helnæs, står på.  (Se HP 
nr. 5 og 6, 2012). En læser af 
HelnæsPosten, der bor i Sil-
keborg, sender et forslag til en 
artikel i HP, efter at han - for 
nogen tid siden - har læst HP 
på nettet om Hanne (Graver) 
Albrechtslunds 50 års fødsels-
dag. (Se HP nr. 4, 2011). Hans 
artikel er en beskrivelse af 
hans familierelationer til Hel-

næs og hans særlige tilknyt-
ning til det hus, som Niels og 
Hanne på det tidspunkt havde 
om- og udbygget og derefter 
solgt. (Helnæs Bygade nr. 50). 
Vor interesserede læser stiller 
to spørgsmål, som han gerne 
vil have HP ś læseres eller an-
dres svar på. Vi svarer, at det 
vil vi meget gerne forsøge, 
men at der nok vil gå lidt tid, 
idet vi netop på det tidspunkt 
har andet i gang.  Som det vil 
komme til at fremgå i det føl-
gende, vil arbejdet med Bettys 
historie og vor læsers interes-
sante spørgsmål, komme til at 
udvide puslespillet til et større 
patchworkarbejde. Vi vil i 
dette og det følgende num-
mer præsentere den tilsendte 
artikel med de to spørgsmål 
og beskrive svarene, som vi-
ser sig også at flette sig ind i 
Bettys historie, som vi så får 
anledning til både at korrigere 
og at udvide.

Artiklen fra Silkeborg

”Jeg henvender mig til Dem 
fordi jeg med stor interesse 
har læst de lokalhistoriske 
artikler i Helnæs Posten. Den 
første artikel som vakte min 
interesse var den som blev 
bragt i august 2011 i anled-
ning af ”Hanne Gravers” 50-
års fødselsdag.

Hvorfor er denne artikel nu 
interessant for mig?

Jo, det er en længere historie 
- Min farmor, Anna Justine 
Lisberg, født Andersen, blev 
født på Helnæs i 1892 og 
tilbragte sine første barneår 
der. Hendes forældre var 
skrædder Jørgen Andersen 
og hans kone Øllegaard Sofie 
Andersen, født Pedersen. 

Skrædder J. Andersen med 
familie.
Jørgen Andersen havde et 
mindre skrædderi på Hel-
næs. På et gammelt billede 
er familien fotograferet foran 
det hus på Helnæs hvor de 
boede og drev skræddervirk-
somhed. Det er fra venstre de 
to ansatte skræddersvende, 
pigen i huset, min oldemor 
Øllegaard Sofie med min 
farmors lillesøster Inga på 
armen og min farmor Anna 
som holder oldefar Jørgen i 
hånden. At dømme efter bør-
nenes størrelse er billedet ta-
get i forsommeren 1895.

På et tidspunkt blev Jørgen 
Andersen imidlertid syg. 
Hvad han fejlede er jeg ikke 
klar over, men det var alvor-
ligt for på grund af sygdom-
men kunne Jørgen Andersen 
ikke arbejde og forsørge sin 
familie. Præsten og nogle 
nære venner iværksatte en 
pengeindsamling blandt be-
folkningen på Helnæs for at 
hjælpe familien. Den origina-

le liste over bidragydere har 
jeg liggende.

Jørgen Andersen var ud af en 
familie som oprindeligt bo-
ede i Dreslette Sogn. Hans far 
var Anders Andersen og hans 
mor var Mette Andersen, født 
Larsen. Anders var murer 
og teglværksejer og efter det 
oplyste ejede og drev han et 
teglværk som lå på Helnæs, 
muligvis ved Elmebjerg. 
Teglværket blev imidlertid 
totalt ødelagt ved stormfloden 
i 1872. Familien var ruine-
ret og måtte starte forfra. De 
flyttede i 1876 med 7 børn fra 
Dreslette til Helnæs hvor de 
kom til at bo i en lille ejen-
dom ved Elmebjerg. 

Dette gamle farvelagte fo-
tografi (se næste side) skulle 
være den ejendom ved El-
mebjerg hvor mine tipolde-
forældre Anders og Mette 
Andersen bosatte sig med 
deres børn, da de flyttede fra 
Dreslette til Helnæs efter at 
deres teglværk blev ødelagt af 
stormfloden. Manden i båden 
skulle være Anders Ander-
sen. Ejendommen eksisterer 
stadig på dette sted, men er 
ombygget og udvidet.

Familien Andersen med husets ansatte
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I 1877 dør Anders Andersen 
pludseligt, kun 38 år gam-
mel. Dødsårsagen er ikke 
kendt, men i familien fortalte 
man, at han døde af sorg over 
at have mistet sit livsværk, 
teglværket på Helnæs. Hans 
kone Mette stod tilbage med 
de 7 børn. Det yngste barn, 
Jens Peter, døde i 1879, tre år 
gammel, men det lykkedes 
for hende at få de øvrige 6 
børn godt i vej. 

Anders blev murer som sin 
far og blev boende på Helnæs.
Lars blev også murer og kom 
til København. 
Jørgen (min oldefar) blev 
skrædder og efter at have dre-
vet skræddervirksomhed på 
Helnæs og var kommet sig 
efter den alvorlige sygdom rej-
ste han med sin familie, først 
til Gjellerup ved Hammerum 
og senere til Silkeborg hvor de 
med 9 børn fik en stor familie 
som bl.a. jeg er et resultat af. 

Niels blev også skræd-
der og kom til København.
Hans Carl blev tømrer, gik 
på Teknisk Skole i Odense 
og kom til København hvor 
han gik på Kunstakademi-
ets Arkitektskole. Han blev 
en anerkendt arkitekt og har 
bl.a. tegnet landsbyskolen på 
Helnæs som nu er Højskole. I 
en årrække var han medlem 
af Københavns Borgerrepræ-
sentation.

Johanne blev gift med en 
gårdejer i Brobyværk.

Den ældste søn Anders som 
blev murer, blev boende på 
Helnæs og byggede hus til sig 
selv. Det er det hus på Hel-
næs Byvej nr. 50 som ”Hanne 
Graver” og hendes mand har 
boet i og som de har istandsat 
og udvidet så pænt.

Hvordan kan jeg nu være  
sikker på det?
Jo – Moderen Mette Ander-
sen (Anders Andersens enke) 
blev boende på Helnæs og 
blev en gammel kone. Hvor 
hun boede og hvordan hun 
klarede sig i de mange år er 
jeg ikke klar over. Hun døde 
i 1925, 91 år gammel. Da hun 
fyldte 90 år holdt familien en 
stor fest for hende hvor hen-
des børn, gode venner og na-
boer var forsamlet. Fødsels-
dagsfesten blev holdt i den 
ældste søn Anders Ander-

sens hus. Ud fra billederne 
fra festen har det været mu-
ligt for mig at genfinde huset 
og jeg er ikke i tvivl om at 
det er det der ligger på Hel-
næs Byvej 50.

Jeg har imidlertid ikke kun-
net genfinde det hus hvor min 
oldefar Jørgen Andersen og 
hans familie boede og drev 
skrædderi medens de bo-
ede på Helnæs. Jeg vil derfor 
være taknemmelig,  hvis der 
er nogle af Helnæs Postens 
læsere der kan genkende hu-
set og fortælle mig hvor det 
ligger eller har ligget. Des-
uden vil jeg være glad for at 
få nogle nærmere oplysninger 
om, og evt. fotos af det tegl-
værk som min tipoldefar An-
ders Andersen ejede og drev 
på Helnæs.”

Spørgsmålene i artiklen

1. Hvad er det for et hus og 
hvor ligger det, som vor læ-

sers oldefar boede i og drev 
skrædderi fra?
2. Findes der yderligere op-
lysninger og evt. fotos fra 
teglværket ved Elmebjerg, 
som vor læsers tipoldefar har 
ejet og drevet.

Efter at have arbejdet med 
disse spørgsmål mere eller 
mindre sideløbende med Bet-
tys historie, kan vi nu sige, at 
det er usikkert for ikke at sige 
forkert, at huset på Helnæs 
Byvej 50 er bygget af Anders 
Andersen og beboet af ham 
og hans familie førend sene-
re. Vi kan derfor rejse et nyt 
spørgsmål:
3. Hvem byggede Helnæs By-
vej nr. 50 og boede der, indtil 
familien Andersen flytter ind 
og hvornår gør de det?

Status for svarene

Vi vil i næste artikel søge at 
give svar på de tre spørgsmål 
og på evt. flere, som opstår i 
forbindelse med opklaringen 
af de første. Vi kan allerede 
nu afsløre, at status for de tre 
spørgsmål er, at det første er 
helt opklaret og at opklarin-
gen føjer yderligere til Bettys 
erindringer, som vi dog bliver 
nødt til at korrigere lidt. Deri-
mod er Bettys erindringer 
medvirkende til svaret på det 
tredje spørgsmål. Det andet 
spørgsmål, det om teglværket 
ved Elmebjerg er vanskeli-
gere at give et fornuftigt svar 
på, men mere herom i næste 
nummer.

Fortsat fra side 5

Det formodes at være Anders Andersen i båd ved Elmebjerg

Invitation til ALLE interes-
serede den 13. oktober.
Billeder fra HelnæsPostens 
TEMA om malere med til-
knytning til Helnæs, udstil-
les på Lokalhistorisk Arkiv 
i samarbejde med arkivet. (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, Lau-
ritz Mikkelsen, Niels Munk 

Plum, A.R. Nürnberg, Niels 
Hyhn, A. Arp Hansen og Pe-
ter Jørgensen.
Foruden de, der er blevet 
spurgt og har givet tilsagn 
om at komme, er de læsere 
af HP, der ejer billeder af 
de omtalte kunstnere, med 
motiver fra Helnæs, 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 Lo-

kalarkivet i Borgerhuset. 
Susanne B. Sørensen og 

Anne Hansen

HUSK Udstilling på Lokalarkivet

Allé ved Gudmundsdal malet af Lauritz Mikkelsen
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mesterslagteren
Leif Laustsen
Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

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

Under det rammende slo-
gan:’ Kom i teatret, når 
teatret kommer til dig’ har 
Bente Heines sendt denne 
orientering på vegne af 
Vestfyns Teater/Baggaard 
Teatret.

Vestfyns Teater/Baggaard 
Teatret laver noget nyt til 
næste år, nemlig opførelse 
af teaterforestillinger om 
"Forsamlingshuset" i For-
samlingshuse (4 i alt) bl.a. 
Helnæs Forsamlingshus 
Det er d. 17/4 2013, ALT er 
udsolgt den dato. Derfor la-
ver de endnu en forestilling 
d.1/5 2013. 

Er du interesseret i at være 
med, kontakt Bent Damsbo 
på tlf.64 72 33 92 / 21 45 52 
72 eller en mail til mail@
vestfynsteater.dk.

HP’s forbrugertjeneste kan 
tilføje hvad det hele handler 
om: 

Forsamlingshuset

En barnedåb, en konfirma-
tion, et bryllup og en begra-
velse. Igennem 4 fester og 
120 år følger vi en række 
mennesker. Deres skæbner 
vikles sammen med hinan-
den og med forsamlingshu-
set, og dermed bliver deres 
historie en Danmarkskrø-
nike.

Mange af os er vokset op 
med vidder og stor him-
mel, forsamlingshus, en tom 
kirke og en lukningstruet 
brugs, så der er genkende-
lighed for alle pengene.

Forsamlingshuset er lands-
byens rådhus, gadekær, 

rygtesmedje og dansehal. 
”Kulturministeriet bør for 
en stund droppe fisefornem-
heden og i stedet punge ud 
med en danmarksturné til 
samtlige forsamlingshuse, 
for her er noget med både 
høj kvalitet og relevans”, 
som en anmelder skrev.

Publikum sidder ved borde, 
hvor der serveres kaffe og 
kage, og der spilles både 
rundt om, på og under bor-
dene, og således bliver den 

enkelte forestilling ”skabt 
på stedet”. En spændende og 
morsom teaterforestilling i 
dit lokalområde.

Forestillingen var nomine-
ret til Den fynske Kulturpris 
2011 og blev en flot nummer 
to.

Katalog sæson 12/13
Vestfyns Teater. 
www.vestfynsteater.dk

Teater i  
Forsamlingshuset

Helnæs Forsamlingshus  foto: hba
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Teletaxa er et system, som er 
en del af den kollektive trafik 
på Fyn, og som er et befor-
dringstilbud til borgerne i de 
kommuner, der er tilknyttet 
systemet, bl.a. Assens kom-
mune. Systemet benyttes 
til at supplere den ordinære 
bustrafik, der som oftest er 
meget sparsom i de tyndt be-
folkede områder, som f. eks. 
her på Helnæs.
Her kan alle borgere, uanset 

om vi aldersmæssigt er i den 
ene eller anden ende af ska-
laen – skolebørn eller pen-
sionister – mod en beskeden 
egenbetaling bestille kørsel 
og blive kørt fra adresse til 
adresse af Flextrafik.

Hvordan gør man?

Hvis du vil bestille en tur, 
ringer du til tlf. 63 11 22 55. 
ml. kl. 7.00-21.00.
Husk også at give besked om 

en eventuel afbestilling. Det 
er samme telefonnummer.
Du skal bestille din tur i så 
god tid som muligt, min.2 ti-
mer før du ønsker at blive af-
hentet. (undtaget er dog den 
24. og 31. dec.!) 
Man kan nemlig risikere at 
der er ”optaget”, så det er en 
rigtig god ide at være tidligt 
ude. Du kan bestille helt op 
til 14 dage i forvejen, og man 
kan godt bestille flere ture ad 
gangen. Husk også at bestille 
returturen med det samme, 
og fortæl hvad tid du SKAL 
være fremme, så selskabet 
har mulighed for at tilpasse 
deres kørsel.

Hvad koster det, og kan man 
benytte teletaxa på alle tider 
af døgnet?

Teletaxa er delt op i teleom-
råder. Prisen for at bevæge 
sig indenfor ét område er kr. 
20 pr. tur.
Skal du videre ud i et tilstø-
dende område er prisen kr. 
40.  Det er faktisk billigere 
end du ville bruge i benzin, 

hvis du var ”selvkørende”. 
Børn under 16 år rejser til 
halv pris.
Hele den gamle Assens kom-
mune er ét område. Skal du 
f.eks. fra Helnæs til Assens 
området (det, der dækker den 
gamle Assens kommune) 
snakker vi om 20 kr. pr. en-
kelttur. Og vi er så heldige 
herude, at vi også kommer 
ind under den gamle Hårby 
kommune, altså kan du også, 
når du bor herude, køre til 
Hårby og stadig kun bevæger 
dig i en zone, dvs. også kr. 20 
til Hårby området.
Man kan køre alle hverdage 
mellem kl. 9.00 og 21.30.
Lørdage, søndage og hel-
ligdage mellem kl. 9.00 og 
17.00.
Det er nemt, det er billigt og 
det er en fantastisk service. 
Brug det!
 sbs

Kilde: www.fynbus.dk

DANSKE SPIL EBBERUPVEJ 75 TLF. 64 74 11 82

Åbningstider:
Alle dage kl. 8.00 - 19.00

BAGER: 
Alle dage kl. 7.00 - 19.00

POSTBUTIK:
Mandag til fredag
kl. 8.00 - 17.00

HÅNDKØBSUDSALG
Fra Assens Apotek

Varetur til Helnæs
HVER FREDAG

Kender du teletaxa?
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Onsdag aften den 12. sep-
tember var mere end tredive 
mennesker forsamlet ved 
Tjæregryden på Odden for at 
fejre afslutning af en gen-
nemgribende restaurering af 
det lille bygningsværk. Lis 
Jørgensen og Anna Nielsen 
havde bagt og smurt en stak 
boller og Viggo Jørgensen 
sablede halsen af nogle 
flasker champagne.  Man 
skålede for projektet, der 
blev holdt små taler og for-
talt om tjæregrydens historie 
og funktion.

RESTAURERINGSOPGAVE
Af Ib Ivar Dahl 

Tjæregryden er bygget af 
fiskerne her ved stranden. 
Man kender ikke det nøj-
agtige anlægstidspunkt for 
byggeriet, men begyndelsen 
af 1900 tallet er sandsynligt. 
Anlægget blev brugt til im-
prægnering af især de store 
bundgarn, som blev sat ved 
kysten for at fange sild om 
foråret og ål om efteråret. 
Som sidegevinster til dette 
formål blev der afhængig af 
årstiden f. eks. fanget torsk, 
fladfisk, makrel og hornfisk. 
Frem til 1950 érne var gar-
nene lavet af bomuld, som 
hurtigt ville rådne, hvis 
de ikke blev imprægneret. 
Oprindeligt brugte man 
trætjære til garnene, men 
senere mineralske tjærepro-
dukter. Da man gik over til 
at sy garn af kunstproduk-
ter, fandt man det stadig 
nødvendigt at tjære garnene 
for at beskytte dem mod råd 
og slid i vandet.

Et ålebundgarn kunne bestå 
af en indtil 60 meter lang 
rad, et hoved med sider og 
bund samt en til tre ruser. 
De store garn blev dyppet 
i tjæren, som blev gjort let-
flydende ved opvarmning 
i gryden. Når garnene var 

dyppet i den varme tjære, 
blev de ved hjælp af garn-
vinden lagt op på rampen, 
så overskydende tjære kun-
ne løbe tilbage i gryden. De 
nytjærede garn blev bredt 
ud til tørring i græsset el-
ler hængt på stejlepæle. Ar-
bejdet ved tjæregryden var 
slidsomt og meget snavset. 
Tjæregryden var i brug ind-
til slutningen af 1960’erne. 
Her efter blev de moderne 
garn så robuste, at impræg-
nering med tjære ikke var 
nødvendig.

Bundgarnsfiskeri var og 
er et skånsomt fiskeri. Når 
garnet røgtes, er fiskene le-
vende. Fisk af uønsket mål 
eller art kan genudsættes 
levende i havet. Op gennem 
årene frem mod 1970-80 
blev det slidsomme arbejde 
med fiskeriet stadig mere 
vanskeligt at drive rentabelt. 
Den sidste virkelig aktive 
erhvervsfisker ved stranden 
var Lis Jørgensen som med 
Viggos hjælp drev fiskeri og 
butikssalg af fisk ved stran-
den indtil 1995, hvor også 
dette blev for besværliggjort 
af stadig mere tyngende pa-
pirarbejder og restriktive 
regler for salg af fødevarer.

Der drives ikke længere er-
hvervsfiskeri fra stranden 
her på Helnæs. Endnu kan 

vi dog nyde synet af store 
ålebundgarn langs vore ky-
ster. De sættes og drives 
af fisker Leif Michaelsen, 
Brunshuse. Ålefiskeri med 
bundgarn drives om efter-
året fra august til hen ad 
jul. Fiskeriet følger månens 
faser. Der fiskes i det, man 
kalder ”mørket.” I nætterne 
ved fuldmåne fanger man 
af uforklarlige årsager ikke 
noget. Så hænges garnene 
op for at tørre over toppen 
af pælene, eller de tages på 
land til reparation og tør-
ring.

Når ålefiskeriet netop dri-
ves på den årstid, hænger 
det sammen med ålens sær-
lige livscyklus og vandring. 
I efterårets mørke nætter 
vandrer de voksne og køns-
modne baltiske ål ud gen-
nem vores farvande mod 
Atlanterhavet for at yngle i 
det havområde, som kaldes 
Sargassohavet. Der fra føres 
de nye ålelarver med Golf-
strømmen tilbage til vores 

farvande. Et eller andet er 
imidlertid gået galt med 
ålens livscyklus. I disse år 
har det vist sig, at ålebe-
standen i Østersøen, den 
baltiske ål, er blevet meget 
mindre. Havbiologerne me-
ner, at bestanden er truet. 
Nogle restriktioner er alle-
rede indført for at beskytte 
bestanden. Fritidsfiskerne 
må f.eks. kun fiske ål i nog-
le få måneder om året, og 
pladser til ålebundgarn for 
erhvervsfiskere bliver over-
våget og som hovedregel 
ikke givet videre, når en æl-
dre fisker pensioneres. 

Erhvervs- og fritidsfiskernes 
foreninger foretager hvert 
år udsætning af ålelarver i 
vores farvande for at støtte 
bestanden. De egentlige år-
sager til ålebestandens dår-
lige status kendes ikke med 
sikkerhed. Måske skyldes 
de forurening af vådom-
råder lokalt og f. eks. i de 
store baltiske floder. Måske 
skyldes de klimabestemte 
ændringer i havstrømmene, 
som skulle føre de unge åle-
larver tilbage til os.

Fiskeri med stående red-
skaber som bundgarn er et 
passivt fiskeri. Fiskene går 
så at sige i en fælde. Den 
metode har været anvendt i 
Danmark i mere end 5.000 
år. Man kender fiskefælder 
bygget ved kysten af pæle 
og vidjer fra ældre stenalder.

Tjæregryden 
på Odden

Den færdige restaurering  foto: iid

Rampe løftes på plads  foto: iid tLæs mere på side 10
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Fortsat fra side 9

Tjæregryden her ved stran-
den står som et lille kultur-
historisk bygningsværk og 
et monument over et fiskeri 
med nogle metoder i Dan-
mark, der er næsten lige så 
gamle som folket selv.

Når vi ser bygningen, kan 
vi mindes strandens arbejd-
somme fiskere. Vi kan også 
tænke på en sær dobbelthed. 
Strandarealet ved tjæregry-
den er defineret som en gift-
grund forurenet med tjære. 
Fiskerne forurenede ikke 
strandarealet af ond vilje, 
men af nødvendighed for at 
drive deres erhverv. Ingen 
kendte den gang tjærens 
giftige virkning på miljøet. 
Sådan står den lille bygning 
nu for at fastholde minderne 
og til eftertanke for den be-
søgende såvel som for os, 
der bor her til daglig.

Fra bådelejet ved Helnæs 
Strand drives der fortsat 
fiskeri i mindre omfang. 
Dels af nogle af os som lo-
kale fritidsfiskere og dels af 
campister på Helnæs Cam-
ping. I den lille bugt i læ bag 
”Odden” kan vi nyde synet 
af jollerne, der ligger ved 
pæle eller bro, og der hæn-
ger stadig fiskeredskaber til 
tørre på et par stejlepladser. 

En tusindårig tradition for 
bæredygtigt kystfiskeri er 
ved at blive udfaset i disse 
år. Det er denne fortællers 
håb, at traditionen kan fort-
sættes med et nyt og måske 
mere rekreativt formål.  Lad 
os ikke forfalde til nostalgi 
og fiskerromatik, men for-
holde os ærligt til fortællin-
gen om tjæregryden. Arbej-
det ved den var nødvendigt, 
tungt, snavset, sundheds-
skadeligt for udøverne og 
forurenende for landskabet. 
Ikke desto mindre fortæller 
tjæregryden om et arbejds-
fællesskab og et særligt mil-
jø ved stranden. 

Moderne fiskeredskaber kræ -

ver ikke behandling med 
tjære. Bæredygtigt fiskeri 
med stående redskaber kan 
stadig drives langs vores 
kyster. Det ultimative øn-
ske er, at et erhvervs- eller 
bierhvervsfiskeri kan gen-
etableres her ved stranden. 
Det mere realistiske ønske 
er, at et rekreativt fiskeri i 
nær forbindelse til stedets 
traditioner fortsat kan trives 
med Helnæs Strand som ud-
gangspunkt.

Tjæregryden er restaureret 
af en gruppe strandboere til 
minde om de arbejdsomme 
fiskere, der brugte den. Vi 
håber, den lille bygning des-
uden vil inspirere til efter-
tanke og fortsat traditionel 
fiskeriaktivitet på Helnæs.

Restaureringen af tjære-
gryden er udført i positivt 
samarbejde med Assens 
Kommune vedrørende ak-
tivitet på en jordlod med 
særlig status. Arealet på 
”Odden”, hvor bygningen 
står, ejes af Børge Hansen. 
Han har velvilligt tilladt, at 
arbejdet udføres.  Helnæs 
Beboerforening har været 
projektets administrative 
paraply. En væsentlig del af 
arbejdet er udført ved frivil-
lig arbejdskraft i sommeren 
2012. Projektet blev støttet 
økonomisk med midler fra 
LAG fiskeri. Arbejdsgrup-
pen takker ovenstående for 
støtten.

Sæsonens sidste koncert 
fandt sted lørdag 8. septem-
ber. Opera-appetizer i den 
gamle præstegård. En bevæ-
gende aften, som spillede på 
alle tangenter

KONCERT
Af Karen valeur 

Der var andre boller på sup-
pen denne gang. Repertoiret 
var overvejende velkendte – 
og elskede – perler fra ope-
raens og (ikke mindst) ope-
rettens verden. Men folkene 
var nye (og det var de så ikke 
alle sammen.  For anmel-
derens vedkommende, var 
pianisten en gammel studie-
kammerat). Måske derfor var 
der ikke stuvende fuldt hus. 
Tilhørerne ved de gyldent 
dækkede borde med sensom-
merens bær og ranker blev 
ikke skuffede. 

Levende drama

De to sangere Christina Falk 
Nielsen (som er leder af Co-
penhagen Opera Festival) og 
Erland Tyrni (importeret fra 
Norge) lagde ud med ”Wie-
nerblut” – i bogstaveligste 
forstand, idet herren lagde 
damen ned. Ja, og i en arie 
fra ”Don Juan” løb hun op 
på ”altanen” (afsatsen i gal-
leriet).  Sædvanen tro indgik 
nogle af tilhørerne i de ihær-
dige tilbedelser. Senere på 
aftenen forsvandt de syngen-
de ud af døren (se billede), 
og afslutningsvis besvimede 

sangerinden i vampyrens 
arme.  Donna Christina var 
klædt i en kreation, som 
ledte tanken hen på middel-
alderens gevandter, hvortil 
førsteelskerens jakkesæt 
virkede lidt for moderne 
(selvom han skiftede slips i 
pausen). 

God akustik er meget værd

Stemmepragten og følelses-
spektret var helt vidunderlig 
– ikke mindst i spejl-arien 
fra ”Faust”(Den med ”Åh, 
jeg ler, når jeg ser mig selv 
så smuk i spejlet der”, udø-
deliggjort af Madame Casta-
fiori fra Tintin-bøgerne) og 
igen viste rummets akustik 
sin velegnethed. Man kunne 
dog godt mærke, at begge 
sangere var vant til større 
sale. Til gengæld viste Ulrich 
Stærk en sublim evne til at 
tilpasse sit akkompagnement 
til det sungne, noget han med 
rette er kendt for at beherske 
til fuldkommenhed. Han er 
i den grad inde i dette re-
pertoire – så meget, at han 
nærmest spillede det hele 
udenad. Oven i købet fik vi 
et soloværk for klaver i beg-
ge dele af koncerten, en fin 
og rolig kontrast til de store 
vokale følelsesudbrud. Først 
en sats fra Rued Langgårds 
3.klaversonate og senere De-
bussys udødelige ”Clair de 
Lune”.

Præmier til publikum

I anledning af den velbesøgte 

Sang med højt til loftet 

Christina Falk Nielsen og Erland Tyrni foto: Karen Valeur

Liste over nogle fisker-
familier som boede ved 
Helnæs Strand, mens 
tjæregryden var i brug.
Else og Arne 
Christiansen
Karen og Laurits 
Christiansen
Linda og Axel Vikkelsø
Ella og Hans Skøtt
Paula og Tage Fløjborg
Anna og Alfred Snitkjær
Irene og Simon Pedersen
Rasmine og Peter 
Hanibalsen
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Kim Vinduespudser
– det er da klart!

Vinduespolering til erhverv og private

Tlf. 6085 8784
kimvinduespudser@gmail.com

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

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

 www.helnaeshus.dk · Tlf. 63 61 00 61

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

Udlejes: 
Minigraver · Minilæsser
Rendegraver · Toiletvogn med bad

sæson, blev der inden pausen 
trukket lod blandt publikum 
– præmierne var medlem-
skab af foreningen for 2013 
og partoutkort til den kom-
mende sæson. Endelig vandt 
en af de trofaste tilhørere en 
bog om Carl Nielsen. I kon-
certens anden del fik vi at-
ter del i de store sangskatte. 
Først fra ”Den glade enke” 
(en operette, der starter trist 
og ender godt). Dernæst en 
lidelsesfuld arie fra ”Tosca” 
og hr. Olufs uheldssvangre 
dilemma i ”Elverskud” og 
endelig operaen ”Vampy-
ren”, som aldrig har været 
opført i Danmark (den meget 
dramatiske scene inklude-
rede et sæt blodtørstige hug-
tænder).  Jo, det var en bevæ-
gende aften, som spillede på 
alle tangenter!

Helnæs menighedsråd af-
holdt orienterings- og opstil-
lingsmøde i Borgerhuset ons-
dag den 12. september.
Formanden Marianne Therp 
indledte med at præsenterede 
det nuværende menighedsråd 
og medlemmernes funktio-
ner:
Marianne Therp;  kasserer 
og næstformand, blev for-
mand i juni, da Helle Blume 
nedlagde sit medlemsskab, er 
i præstegårdsudvalget og fol-
derudvalget.
Elsebeth Holk har især ar-
bejdet med aktiviteter som 
f.eks. koncerter, er nu også 
næstformand.
Ruth Madsen var suppleant, 
kom med i rådet, da vi mi-
stede Gerner Bauer, er nu 
kasserer.
Poul Dreisler var suppleant, 
kom med i rådet, da Helle 
Blume gik ud, er kontaktper-
son og medlem af kirkeblad-
udvalget og folderudvalget.
Pia Haahr er formand for 
valgudvalget, med i præste-
gårdsudvalget og arbejder 
med aktiviteter for menighe-
den.

Orientering om arbejdet og 
reglerne for valget 

Derefter fortalte formand 
Marianne Therp om de ting 
menighedsrådet har arbejdet 
med den sidste fireårige pe-
riode, samt om visionerne for 
den kommende periode. 

Derefter orienterede for-
mand for valgudvalget, Pia 
Haahr, om reglerne for op-
stilling til menighedsrådet. 
Hun fortalte blandt andet om, 
hvem der er valgbare, hvor-
dan listerne skal udfyldes for 
at være gyldige og orientere-
de om, hvilke frister, der fin-
des i forbindelse med valget. 
Efter orienteringsmødet var 
der pause og kaffebord v/An-
nelise. Der opstod hurtigt en 
livlig debat og en god sam-
tale ved bordene.

Opstillingsmøde 

Efter kaffepausen begyndte 
et nyt møde, hvor der blev 
opstillet en liste med fem 
kandidater, der er nødven-
dige til et menighedsråd på 
Helnæs. Ligeså blev stillere 
skrevet på kandidatlisten.
Elsebeth Holk ønskede ikke 
at genopstille, ligeledes 
havde Poul Dreisler (der var 
bortrejst) meddelt, at han 
ikke ønskede at genopstille.
Herefter blev navnene på 
kandidaterne: Marianne 
Therp, Pia Haahr, Ruth Mad-
sen, Inger Lund og Moira 
Poulsen. Heraf er de tre 
førstnævnte genvalgte og der 
er to nye medlemmer i me-
nighedsrådet. 
Som stedfortrædere blev føl-
gende opstillet: Anne Han-
sen, Jørgen Larsen og Helle 
Blume Andresen.
Hvis der ikke indkommer 

flere lister med kandidater 
til Pia Haahr eller Elsebeth 
Holk, som begge er med i 
valgudvalget, er ovenstående 
liste gyldig og menighedsrå-
det er valgt for de næste fire 
år.

Der blev udtrykt glæde over, 
at det lykkedes at opstille en 
liste til nyt menighedsråd 
og samtidig var der også en 
vis ærgrelse over, at der blev 
holdt et andet meget interes-
sant arrangement i forbin-
delse med tjæregryden, så 
fremmødet ikke var så stort, 
som vanligt.

 ah

Orienteringsmøde og opstillings-
møde til nyt menighedsråd

Udsigt gennem tårnluge mod 
nord. Foto: Karen Valeur
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Tidligt torsdag morgen, den 
27. september opgav Solvejg 
kampen mod den cancer, der 
havde gjort hende uhelbre-
deligt syg. 
Havde hun ikke lige lagt fli-
segulv i det nye hus på Stæv-
nevej og malet og tapetseret. 
Og var det ikke i september 
hun skulle på foredragstur 
til Færøerne, denne gang 
sammen med Anders? 
Det er uvirkeligt, at hun ikke 
er her mere. Solvejgs liv og 
gerning førte hende rundt til 
utallige steder, hvor hun har 
gennemført udsmyknings-
opgaver, udstillet og givet 
sine ideer og teknikker vide-
re til folk, især i de nordiske 
lande. Hendes kunstneriske 
univers er mere eller min-
dre samlet og præsenteret i 
den flotte bog ”Lag på lag i 
tekstile billeder”, som hun 
udgav i 2007 og som hun, 
med rette, var meget stolt af. 

Solvejg Refslund blev 63 år, 
hun blev født i Sønderjylland 
i 1949, uddannet som pæda-
gog, arbejdet i børnehave, 

folkeskole og højskole inden 
kunsten i 1982 blev et fuld-
tidsjob. Hun var en fremra-
gende formidler af sin kunst 
og beherskede hertil bl.a. 
den digitale teknologi.  Fra 
1997 på Helnæs, hvor Galle-
riet Bangholm, dannede en 
perfekt ramme om hendes 
liv og kursusvirksomhed 
sammen med Anders, som 
var kreativ i køkkenet, når 
de travle kursusuger satte 
ind. Solvejgs kræfter bød 
hende de senere år at trappe 
ned, og hun og Anders købte 
et mindre hus på Stævnevej, 
som de gik i gang med at 
renovere. De flyttede ind i 
juli 2012 i forventning om, 
at her skulle de leve deres 
tredje alder. 

Solvejg var en spændende 
person, som var meget nær-
værende i samtalen, tænk-
som og søgende. Hun gav 
meget til andre og har bety-
det virkeligt meget for man-
ge mennesker. De leveregler 
eller forståelser hun formu-
lerede, videregav hun bl.a. 

til sine kursister ved de ak-
tive kurser, der ofte inddrog 
både mark, skov og strand 
og alt hvad dette mikro/ma-
kro kosmos kunne frembrin-
ge af spørgsmål om, hvorfor 
verden nu er, som den er. 
Solvejg var desuden ofte 
initiativtager til et sammen-
skudsgilde eller en fælles 
udflugt med picnickurv med 
sine venner. Det oplevede vi 
sidste gang i juni måned. 

Vi er mange, der ikke kan 
forstå at Solvejg ikke er 
blandt os mere. Vore tanker 
går til Anders samt Sune og 
Rie og deres familier, som 
alle fyldte meget i Solvejgs 
liv. Vi skal nu leve videre 
med minderne om Solvejg 
og glæde os over, at have 
kendt kunstneren og menne-
sket Solvejg Refslund. Æret 
være hendes minde.

 Ulla og Poul Dreisler

Alle gode 
gaver, de 
kommer 
oven ned…
Flere havde fulgt opfordrin-
gen til at medbringe noget af 
”høsten” til årets høstguds-
tjeneste. 
Det var meget glædeligt, da 
det gav grundlag for en lille 
auktion ved høstbuffeten i 
Forsamlingshuset, hvor målet 
for indsamlingen var at støtte 
menighedens SOS - barn. 

HØSTGUDSTJENESTE
Af Marianne Therp 

Efter den stemningsfulde 
høstgudstjeneste i Helnæs 
Kirke, hvor børnefamilier 
fra Helnæs havde pyntet kir-
ken meget flot op og hvor 
præstens prædiken og hø-
stens salmer havde sat stem-
ningen, fortsatte fejringen af 
høsten i forsamlingshuset. 
Dejligt mange fra menighe-
den deltog. 
Fra gammel tid har høst-
gudstjenesten og høstfe-
sterne været landbrugets tak 
for høstudbyttet, men efter-
hånden, som der bliver færre 
og færre landmænd, er det 
som om, takken for høsten 
har skiftet fokus. Alle har jo 

Mindeord om Solvejg Refslund

 foto: hba
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ELARBEJDE MED GARANTI

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

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

Fem veje til den  
perfekte græsplæne  

– uden arbejde
 Kom ind til din forhandler og hør hvordan!

Automower® 305
Til græsplæner på op til 500 m2.
Vejl. udsalgspris 10.995,–

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

Automower® 230 ACX
Til græsplæner på op til 3000 m2.
Vejl. udsalgspris 19.995,–

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

Automower® 265 ACX
Til græsplæner på op til 6000 m2.
Vejl. udsalgspris 31.995,–
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Maxi 3
Universalrengøringsmiddel og 
pletfjerner til alle hjem. 
Afrenser snavs, olie, sod, græs,
rødvin og meget mere på alle 
materialer, der tåler vand.
Pris pr. liter kr. 43,75

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

Se vejledninger og pletguide på www.maxi3.dk

Flemløse Maskinforretning ApS
Springenbjergvej 15 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 64 72 11 74
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noget at sige tak for. Om det 
er udbyttet af jorden, haven, 
hjernens eller håndens brug, 
arven fra familien eller mors 
og fars gode indflydelse, så 
er det kommet til os, uden 
at vi har fortjent det. Netop 
derfor er der noget at takke 
for. Det er kommet oven fra 
og ned til os.
”Gaverne” fra menighedens 
høst blev sat på auktion, og 
der var virkelig god lyst til at 
byde. Både på græskar, blom-
mer, løg og æbler. Selv dem, 
som ikke fik budt op på auk-
tionen, gav efterfølgende fine 
gaver i indsamlingsbøssen.
Høstens gave gav os derfor 
mulighed for at sende 1269 
kr. til menighedens barn.

Alle gode gaver, de kommer 
oven ned… og er nu givet vi-
dere til SOS – børnebyerne.  

Tusind tak

Tusind tak for hjælp ved 
høstgudstjenesten…

Vi kan ikke forestille os at 
fejre høstens gaver uden en 
smukt pyntet kirke. Tak til 
jer, der trofast kommer og 
med stor kreativitet pynter 
kirken op til høst.
Tak til Annelise, som viser, 
hvad naturen kan give os af 
skønne råvarer, som vi kan 
feste på.
Og sidst men ikke mindst 
tak til alle jer som bød på 
auktionen eller spædede til 
ved indsamlingen bagefter. 

  foto: hba

  foto: hba

STØT ET FORÆLDRE-
LØST BARN 

Bliv en del af Verdens 
Største Familie

Læs meget mere om 
SOS-børnebyerne på 

deres hjemmeside, med 
adresserne:

www.sosbornebyerne.dk 
www.sosfadder.dk

www.mitsosprojekt.dk
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Gudstjenester i Helnæs 
Kirke 
07. okt. 9.30
14. okt. (LH) 9.00 
21. okt.  ingen
28. okt. 11.00

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 salme-
bogen, ca. hver anden tirsdag 
fra 2012 til 2014.
2. oktober kl. 19.00 er det i 
Helnæs Kirke

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

Forsamlingshusets 
Årskalender 
13. november
Generalforsamling 
15. december
Juletræ 

Bestyrelsen

Sy og Strik
Vi mødes første gang d. 22. 
Okt. kl. 19 i Borgerhuset (lo-
kale 2)
Næste gang vil være 7. Nov.
Alle er velkomne. 
Spørgsmål kan rettes til Per-
nille på 62 63 29 93

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs
Så starter vi sæsonen igen
Onsdag den 31. oktober 2012 
kl. 19-30 i Borgerhuset, lo-
kale 1 
Tilmelding Dan 6477 1501 
eller Jørgen 6477 1829 eller 
darajo@mail.dk 
Lige et ølcitat: 
At ville indføre alkoholfor-
bud i det 20. århundrede er 
en omtrent lige så pervers 
idé, som hvis et hospital ville 
afskaffe bedøvelsen.
Jacob Paludan, forfatter 1896 
– 1975 Hilsen Dan

Torsdagsklub
Det er blevet efterår, så det 
er tiden til Torsdagsklub 
igen. Første gang mødes vi 
på Lindhovedvej nr. 6. Det 
er den 11. oktober kl. 14.30, 
hvor vi planlægger vinterens 
program.
Deltagerne bedes tage kop og 
tallerken med, så giver Ellen 
kaffe og kage.
Alle er velkomne

Venlig hilsen
Ellen og Anne

Teater i Forsamlingshuset
Vestfyns Teater/Baggaard 
Teatret laver noget nyt til 
næste år, nemlig opførelse 
af teaterforestillinger om 
»Forsamlingshuset« i For-
samlingshuse (4 ialt) bl.a. 
Helnæs Forsamlingshus 
som er d. 17/4 2013, a l t er 
udsolgt den dato så derfor 
laver de endnu en forestil-
ling d.1/5 2013. Hvis no-
gen er interesseret bedes de 
kontakte Bent Damsbo ¨på 
tlf.64723392/21455272 eller 
:mail@vestfynsteater.dk.
Mvh. Bente Haines. (Kom i 
teatret, når teatret kommer til 
dig…)
Se beskrivelse af arrange-
mentet side 6

Vildtspil
Helnæs Jagtforening afhol-
der vildtspil, torsdag den 
11/10 kl 19.00 i Helnæs for-
samlingshus.
Der spilles om ænder, rådyr 
og købmandskurv. Der bli-
ver solgt amerikansk lotteri 
i pausen.

Venlig hilsen
Peter Hansen, Søgård
Fmd. f. Jagtforeningen

Gymnastik/Fitness – kom 
og vær med
Sæsonen er allerede be-
gyndt, men du kan sagtens 
nå at være med. Vi mødes 
tirsdage kl. 19-20.30 i gym-
nastiksalen i Borgerhuset. 
Glæd dig til at få pulsen op 
og få arbejdet kroppen igen-
nem 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 
gælder os til at se dig.

De bedste hilsner 
Borgerhuset og 

Idrætsforeningen

HUSK Udstilling på 
Lokalarkivet
Invitation til ALLE interes-
serede den 13. oktober.
Billeder fra HelnæsPostens 
TEMA om malere med til-
knytning til Helnæs udstil-
les på Lokalhistorisk Arkiv 
i samarbejde med HelnæsPo-
sten. I Borgerhuset, Helnæs 
Byvej 63, lørdag den 13. ok-
tober, kl. 14 til 16.
Se mere om arrangementet 
side 7

FORENINGER

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

Helnæs Forsamlingshus
Fmd. Jørgen Nielsen
Tlf. 6474 1681
Udlejning: Bente Haines
bentehaines@hotmail.com
Tlf. 6066 3341

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Mogens Rasmussen
Tlf. 2726 1362

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

Helnæs
Kultur- og Musikforening
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

Menighedsrådet
Fmd. Marianne Therp
Tlf. 6477 1668 / 2720 1668

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

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

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

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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KØb OG SALG REDAKTIONELT

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 landbrugs-
pligt på jorden, så den kan 
ejes af alle med anden ma-
trikel. 
Eigil tlf. 4042 9388

Efterlysning
Gul havkajak af mærket Val-
ley stjålet fra Arne »Øster-
gårds« strand, kajakken var 
fastgjort til fast underlag 
med vire, der viste sig klip-
pet 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

Ledig boks i Helnæs
Frysehus
Vi har en ledig boks til leje. 
Du kan leje fra 1. januar 
2013, men ønsker du det, kan 
du bruge den gratis i de 3 sid-
ste måneder af 2012. 

Fordele
Plads i fryseren, når familien 
har købt stort ind. Plads, når 
der skal være fest i familien. 
Plads, når efterårets afgrø-
der skal gemmes eller du har 
slagtet.
Spar på din egen strømreg-
ning.
Kun kr. 250 for et halvt år. 
En fryser til hjemmet koster 
meget mere, tager plads op, 
og så skal man selv betale for 
strømmen og afrime af og til. 
Både strømforbrug og afrim-
ning 2 gange årligt er inklu-
deret i lejen af boksen.
Henvendelse:
Marianne og Jørgen Therp. 
6477 1668 eller 2720 1668

Udlejes: Ferieappartment 
Sælges: Ny børnerejseseng 
300 kr., 2 stk. brugte, funkti-
onsdygtige (antikke) brænde-
ovne 8000 kr. og 6000 kr. og 
Originale petroleums skibs-
lamper 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

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

Kære læsere
Der er blevet en spalte ledig 
i dette nummer af Helnæs-
Posten. Ikke fordi vi mang-
ler stof, men redigeringen af 
det vi har, kunne have været 
bedre denne gang. Og dog.

Vi vil meget gerne modtage 
flere personlige meddelelser, 
således vi kan medvirke til 
at oplyse om festdage, døds-
fald eller lign. begivenheder. 
Det er mange interesserede i. 
Vi fastholder dog, at vi ikke 
bringer navne eller begiven-
heder, som ikke er tjekket 
med familie eller pårørende. 
Vi bringer fortsat billeder, 
igen med respekt for givet 
tilsagn. Det er en gratis tje-
neste.

Side 15 rummer også en mu-
lighed for at få omsat, hvad 
man ikke længere har brug 
for og i nogen grad er siden 
også stedet, hvor sæsonbe-
tonede forretningsmæssige 
meddelelser om køb og salg 
bliver placeret. Vi satser helst 
på private meddelelser om 
udvekslinger af varer og tje-
nester og ser gerne professio-
nel markedsføring i annonce-
form. Stof til side 15 Køb og 
Salg er ligeledes gratis.

Side 14 er en nødvendighed 
for mange arrangører af fe-
ster, begivenheder, møder, 
udstillinger og meget andet, 
for at komme i kontakt med 
et publikum. Her vil et op-
slag på siden give et hurtigt 
overblik over månedens be-
givenheder. Brug denne mu-
lighed til at kommunikere dit 
tilbud ud. Det er også gratis.

Generelt 
Som læser er du til enhver 
tid velkommen til at komme 
med ideer til artikler, temaer, 
egne artikler, spørgsmål eller 
kommentarer til bladet. Vi er 
glade for at kunne trække på 
forfattere udenfor redaktio-
nens kreds. 
 red.

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

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

Gratis frugt
Haven på Lindhovedvej 21 
giver en del æbler, nogle 
pærer og en enkelt blomme. 
Skulle du have lyst, så kom 
og pluk alt det, du kunne 
tænke dig. Vil du grave et 
lille blommetræ op og tage 
det med dig, er det også fint.
Marianne Therp – send en 
SMS til 27 20 16 68.
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

EDC Christian Darum er en moderne ejendomsmæglervirk som

hed, der i dag drives af statsaut. ejendomsmægler Christian Darum 

samt et veluddannet team med stor salgs erfaring indenfor villaer, 

rækkehuse, landbrug, andelsboliger og fritidshuse.

Hos os får du døgnudstilling i lokalområdet samt fleksibel mar

kedsføring efter nærmere aftale.

Vores veluddannede personale, vores indgående kendskab til efter

spørgslen og indsigten i markedet er væsentlige faktorer for vores 

succesfulde resultater med salg af din bolig.

EDC Christian Darum
Østergade 45 · 5610 Assens
561@edc.dk · edc.dk/assens   64 71 31 50

Christian Darum Trine Redhead Lone Clemmesen Regina Lemmicke

Mød os i 
forretningen

         Se boligfilm af en 
 lang række boliger til salg på edc.dk

Vil du se mere, så kom ind og 
aftal en fremvisning

Kom godt videre

Læn dig tilbage og se 

præsentationen

Se boligfilm af en lang række boliger 

til salg på edc.dk

Vil du se mere, så kom ind og 

aftal en fremvisning

Endnu en Helnæs-sang
Lars Bang, tidl. Helnæsgård, 
kom en dag med denne Hel-
næssang i en flot håndskrevet 
version. Han synes den burde 
føjes ind i rækken af andre 

kendte sange, der hylder 
Helnæs for dens historie og 
smukke natur – og så havde 
den en særlig betydning for 
ham, idet den er skrevet af 
hans onkel Theodor Gissel, 
som var overlærer i Tåstrup 

og gift med hans mors søster. 
Lars havde sunget den ved 
bl.a. familiefester og ved an-
dre anledninger, og da han i 
1950 var elev på Rønshoved 
Højskole, blev han bedt om at 

fortælle om sin hjemegn, så 
kunne han ikke forestille sig 
et bedre signalement end det, 
der er udtrykt i denne sang. 
Den er sandsynligvis skrevet 
længe før 1950, måske før 
krigen.  

Forfatter: Theodor Gissel
Melodi: Skamlingsbanken

Sang om Helnæs
Som et skib, der pløjer vej sig gennem havet,
stiger Helnæs op af store vandes lyd,
grønne kyster, klinter gullige som ravet,
Helnæs-boen selv og fremmede en fryd.
Galgebakken står som vogter stovt i norden,
Trundkærshøjen helt i syden træder frem,
mellem disse stolte banker er så jorden
stykket ud til øens huse, gårde, hjem.

Et årtusind bonden havde her sit virke,
Hælghæsnæs fra Arilds tid var landet kaldt,
endnu længe før sig rejste hus og kirke,
runesten om Rolf og Gudmund har fortalt.
Her de levede de gode, gæve slægter,
tog del i landets krige og dets fred,
fulgte vågent med som Lillebæltets vægter
herfra Rantzau op til Øksnebjerget red.

Som et tavl nu breder agre sig og enge.
Årets veksel har som andetsteds sin gang,
grønne forårsmarker, høstens gule vænge.
Pløjemarker under fugleskarens sang.
Livet har sit løb i gård, i hus og hytte,
arbejdsrytmen giver alle gode kår.
Her de leve vil og ej med nogen bytte.
Her henrinder tiden som den lyse vår.

Bobakkerne med hus


