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HeLnæsbugten XI
af Solvejg Refslund 

Jeg er billedkunstner og un-
derviser. I mit arbejde søger 
jeg at finde balancen mellem 

Første gang vi for godt 13 
år siden kom for at se Bang-
holm, der var sat til salg, så 
jeg straks muligheder i byg-
ningerne. Besøget afsluttede 
med en gåtur ned til bugten.

To bauta stene               Foto: Solvejg Refslund

Tøj, smykker & BrugskunsT

PLums gAArD - øsTergADe 38 - Assens
TeL. 6471 1004

WWW.emILy-rOse.Dk 

64711004.indd   1 18/01/10   11.55

PLUMS GAARD - ØSTERGADE 38 - ASSENS
TEL. 6471 1004

www.LivLAwAETz.Dk

Helnæs
Antik

Vi har møbler,  
belysning, glas o.m.a.

Tlf. 64 77 14 85

Da jeg skimtede vandet gen-
nem en lille åbning mellem 

Helnæsbugten – det indre rum  

Mennesket har til alle tider haft behov for at hjerte og følelser bliver berørt for bedre at forstå tingenes sammenhænge og sit eget 
livsforløb generelt. slægtens og samfundets historie har ændret sig fra tradition til forandringsparathed og fra skæbnebestemte  
fællesskaber til mere flygtige netværksdannelser. Derfor har vi brug for fortællinger, der kan give os en forståelse for og forklaringer 
på sammenhænge i det små som i det store perspektiv.

fornuften og utopien; mel-
lem planlægning og det in-
tuitive valg. 
Jeg er blevet opfordret til at 
fortælle hvilken inspiration 
Helnæsbugten giver mig. 
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Helnæsbugten - det indre rum  
vi har brug for fortællinger, der kan give os en forståelse for og for-
klaringer på sammenhænge i det små som i det store perspektiv. 
Kunstnerisk inspiration fra bugten.
Forsiden, side 4 og 5

boeslægten - en stor familie
Et kæmpe arbejde har det været at få samling på alle de personer, 
der hører til Boe-slægten for dermed også, at kunne danne Boe-
samfundet. Her får vi baggrunden for denne indsats.
side 6 og 7

Jagtdag – hos gode næsboere
jagtdagen på Helnæs var også i 1947 en festdag, hvor hele halvøen 
deltog i forskellige roller. Skolen blev lukket. Børnene, med førstelæ-
reren i spidsen, agerede klappere for jagtselskabet og hele øen var 
klædt til fest. En prominent gæst har skrevet om sine oplevelser.
side 7, 8 og 9

sangaften på Højskolen på Helnæs 
jakob Bonderup, Engelsholm Højskole var onsdag den 6. okt. på 
Højskolen på Helnæs for at spille og synge med os. Det blev en 
vellykket aften. 
side 10

Kan man få su for at sejle kajak og smakkejolle?
En gruppe studerende fra Syddansk Universitet og andre universi-
teter har været samlet i Møllen for at arbejde praktisk med deres 
uddannelse i Nordisk Friluftsliv. Her er anden del, om de blandede 
oplevelser i smakkejoller. 
side 11

Pastorens Klumme, side 3

Julen hænger i en tynd tråd, side 3

Foredrag på Højskolen på Helnæs
Om Stamceller
side 5

tre foredrag på Højskolen på Helnæs
Om den indianske verden
side 10 og 11

nye kunstkurser på Helnæs, side 16

Lokalplan
Når dette nummer af HelnæsPosten er ude hos læserne, er fri-
sten for indsigelser og anden ytring i forbindelse med vedta-
gelsen af lokalplan nr. 4-1-1 for Helnæs By og Fiskerhusene, 
overskredet. Det var nemlig den 2. november. Der har ikke 
været møde om planen, idet kommunens praksis er ikke at 
deltage i sådanne møder under en høringsproces. Desuden 
har kommunen i de første afsnit af beskrivelsen argumente-
ret for planen ved at henvise til Helnæs’ egen Landsbyplan, 
som man formoder fortsat dækker befolkningens ønsker. Et 
forhold mere er, og det er ikke uvæsentligt, at HelnæsPosten 
i flere numre har behandlet emnet. Her kan nævnes oktober 
og november 2006 og senest december 2009, og i andre sam-
menhænge. Spørgsmålet er altså godt belyst og gennemdrøf-
tet, hvorfor behovet for at tage det op til fælles drøftelse ikke 
er følt påtrængende. 

Der er dog et ganske særligt forhold, man skal være opmærk-
som på. Og det er, at denne lokalplan er ret uskyldig. Det 
er en ”Temalokalplan vedrørende helårsbeboelse”. Og den er 
der ikke mange der er eller kan være imod. Planen skal laves, 
idet der er et stigende pres for at ændre helårsbeboelse til fe-
riebolig for huse, som enten er vanskelige at sælge eller som 
overtages af arvinger eller købere, der ikke ønsker at bo per-
manent i den arvede / købte bolig. En efterfølgende lokalplan, 
som annonceres i det udsendte materiale, er betydelig mere 
vidtgående, idet ”den vil kunne fastsætte bindende bestem-
melser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, 
placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplant-
ning, vej- og stiforhold”. 

HP’s fhv. redaktør, arkitekt Otto Arp, skrev engageret om 
dette i HP okt. 2006. Her gennemgik han en lang række for-
hold, man kunne eller burde gennemføre forud for en lokal-
plan. Han gav gode råd om indholdet af en sådan plan, idet 
han bl.a. fremhævede hensynet til områdets særlige forhold. 
Jakob Haahr gennemførte en lille rundspørge måneden efter, 
hvor der blandt de seks, der blev spurgt, var en overvejende 
positiv holdning til en lokalplan af den detaljerede slags. 
Hvordan skal man gribe arbejdet an? spurgte Otto i sin arti-
kel. Han svarede selv: ”Det vil være værdifuldt og vigtigt at 
inddrage befolkningen, således at de er med til at opstille pro-
grammet og drøfte lokalplanlægningens tendens og indhold. 
En sådan indledende idédebat giver et langt bedre resultat og 
et planforslag alle kan tilslutte sig. Beboermøder og samar-
bejde med foreningerne skal redegøre for bevaringsinteres-
ser, byggeønsker samt drøftelser af, hvor stærk lokalplanen 
skal binde og hvad den skal binde”.
Hertil er kun at tilføje, at en sådan proces bør føre frem til en 
række ønskede muligheder, incl. myndighedernes ønsker og 
krav, som derefter danner grundlag for en lokalplan, alle kan 
være enige om.   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

Fantasi

“Vi har altid noget af det 
andet menneskes liv i vores 
hånd.”, siger K. E. Løgstrup. 
For vi har altid magt over og indflydelse på hinandens liv. 
Det kan være så lidt som et andet menneskes stemning og 
humør, vi har magt over. Og det kan være så meget som den 
indflydelse forældre har på deres børn. Jo tættere vort forhold 
er til et andet menneske, jo mere magt har vi over om hans 
eller hendes liv lykkes. Og sådan er vore liv viklet ind i hin-
anden. Og derfor er livet heller ikke mit eller dit. Men livet 
bliver til, dér hvor vi lever det sammen. Sandt menneskeliv 
bygger på fællesskab. Derfor er fantasien afgørende. For uden 
fantasi: Intet fællesskab. Uden fantasi kan du ikke sætte dig 
i den andens sted. Det kræver nemlig fantasi, at leve med i 
hinandens liv. Medfølelse f. eks, kræver fantasi. Det kræver 
indlevelse – evnen til med fantasiens hjælp - at kunne sætte 
sig i den andens sted. Derfor er det vigtigste, som børnene 
kan lære i skolen heller ikke at regne og stave rigtigt. Det er 
da udmærket. Men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er 
at vække børnenes fantasi. 

Dengang da jeg var barn og ung troede man på, at man med 
pædagogik og socialt ingeniørarbejde, kunne forbedre men-
nesker. Gode rammer skaber gode mennesker, sagde man. Det 
handlede bare om at sikre et materielt overskud, så ville man 
automatisk få mere ansvarlige medborgere. Det kom af sig 
selv, når man fik råd til det. Men sådan gik det ikke. Borgerne 
blev ikke mere ansvarlige af velfærdsstatens mange tilbud. 
De blev ikke bedre mennesker af større materiel velstand. 
Måske snarere tværtimod. Så den tror de fleste ikke længere 
på. Men til gengæld tror man i dag på, at man bare ved at lære 
børnene alle mulige rigtige meninger om demokrati og men-
neskerettigheder, økologi og miljø, kost og motion, kan skabe 
gode og nyttige samfundsborgere – eller skatteborgere, for 
det er jo nok dér den politiske interesse primært samler sig. 
Men hvis det ser skidt ud med medborgerskabet og ansvarlig-
heden i samfundet, så er det ikke pga. manglende oplysning, 
som nutidens fantasi- og åndløse bureaukrater tror. Det er 
snarere fordi der er for lidt fantasi i skolen og i samfundet. 
For lidt ånd, poesi, historie, sang og fortælling. Kort sagt: 
For lidt fantasi. For uden fantasi kan du ikke sætte dig i den 
andens sted. Uden fantasi. Intet fællesskab. Og uden fantasi 
kan et menneske heller ikke leve med Gud. Men kun med sig 
selv. Og det bliver let kedeligt og ensformigt – i længden.

til redaktøren
Det var interessant at læse i 
sidste nr. af HP, at Helnæs har 
klaret sig godt på trods af sko-
lelukning. For det er jo rigtig, 
at ændringer kan give plads 
til nye udfoldelser. Men det 
kræver mennesker med en vis 
styrke og overskud at vende 
ændringer til noget positivt. 
Og man må jo også vurdere 
om udfoldelserne havde været 
større, hvis man stadig havde 
haft en offentlig skole på Hel-
næs?
Man kunne jo fristes til at 
spørge, om vi mon ikke sta-
dig havde haft en købmand på 
Helnæs, hvis vi havde en of-
fentlig skole?
Ville tilgangen af småbørn 
være stagnerede i stedet for 
faldende?
Ville vi have haft en bedre 
bredbåndsforbindelse? 
Ville vores mobil telefoner 
haft bedre rækkevidde?
Ville Postdanmark yde en 
bedre service?
For den enkelte beboer på 
Helnæs, betyder disse ting 
måske ikke så meget i det 
daglige. Men for erhvervslivet 
kan det være en daglig kamp 
og konstante overvejelser om, 
man skal flytte sin virksom-

hed (og familie) til en anden 
del af landet, der ikke tilhører 
udkants - Danmark. 
I vores virksomhed skal vi 
på dårlige dage kæmpe om 
bredbåndforbindelsen, hvis vi 
er mere end 4 personer på af 
gangen. Nogle af mine med-
arbejdere må stå ude i går-
den for at få mobiltelefonen 
til at virke. Og Postdanmark 
skal have 1000 kr. om dagen 
for at hente vores pakker og 
breve. Det er alt sammen 
faktorer, som man som lille 
virksomhed har meget ringe 
indflydelse på i udkants - 
Danmark.  Faktorer, som kan 
påvirkes meget af en offentlig 
virksomhed, der kan stille an-
dre krav til monopoler.
Men det er rigtigt, at det er os, 
der er tilbage, der skal yde. Så 
vi bliver og er netop nu ved at 
investere i nye lagerombyg-
ninger, nye distributioner, nye 
kunder og ikke mindst nye 
medarbejdere (på trods).
 
Med venlige hilsener fra 
Lone Schramm
Babadut® / Babyengros
Lindhovedvej 18, Helnæs
5631 Ebberup
Tlf: 28 43 63 43
Mail: info@babyengros.dk

Julen hænger i  
en tynd tråd

Efter 13 år med Jul på Hel-
næs ser det i skrivende stund 
ud til, at der ikke bliver noget 
tilsvarende i år. Susanne Sø-
rensen fra Mejeriet / Helnæs 
Antik har været primus mo-
tor. Hun har ikke længere sin 
butik ligesom flere tidligere 
aktive ikke er her mere eller 
vil drosle ned for juleaktivite-

ter. Det er ærgerligt at tænke 
på. Så må vi mindes især de 
år, hvor der blev indsat særbus 
mellem Assens og Helnæs. Da 
var der mange folk på vejene 
og i de åbne boder og butik-
ker. HelnæsPosten modtager 
gerne besked, hvis noget sker 
og især hvis nogen ønsker for-
midlet videre, at de trods alt 
fortsætter traditionen.

pd

KORt nYt

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
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træerne, tænkte jeg: Her 
skal vi bo.

Hvad skete der? 

Igennem mange år har jeg 
beskrevet mit arbejde så-
ledes: “Hver gang jeg på-
begynder et billede, åbner 
der sig en dør ind til et nyt 
bevidsthedsrum. Dette rum 
indeholder både hverdagen 
med sine fastlagte normer 
og begrænsninger og sam-
tidig fantasiens uendelige 
landskab, hvor alt kan ske! 
Stående på den lille strand-
bred fik jeg den samme fø-
lelse. Nu er Helnæsbugten 
mit – bevidsthedsrum – hvor 
tankerne kan svæve frit og 
roen indfinde sig. Mange nye 
idéer og visioner er startet 
ved at gå langs vandkanten 

mellem sivene. Se svanerne 
svømme majestætisk ude på 
vandet. Høre træernes susen 
og være i læ for vestenvin-
den.” På mine kunstkurser 
holder jeg den første mor-
gensamling ved bugten. Tit 
er vi heldige at se morgenso-
len glitre på vandoverfladen. 
Vi synger en morgensang 
og jeg fortæller om bugtens 
hemmelige historier og læser 
digte. Deltagerne kommer 
fra hele Norden og trods det, 
at alle kommer fra smukke 
landskaber med høje fjelde, 
bliver de stille og synes her 
er så smukt.  Mange finder 
en lille flintesten som minde 
om stedets historie.

bugtens hemmeligheder

Bugtens hemmeligheder 

er for mig fortællingen om 
fundet af - De døde sjæles 
landsby - ved Sarup. Ud fra 
arkæologiske undersøgelser 
siges der bl.a.: “At i tiden 
fra ca. 3.400 til 2.850 f.v.t. 
har der været mindst fem 
ophold, hvor man i kortere 
tid har haft omfattende ak-
tiviteter omkring gravritua-
ler og sammenkomster af 
folk fra et større område. 
Tidens redskaber, våben og 
smykker findes på bopladser 
og som offerfund i vådom-
råder. Det ældste og største 
anlæg fra Fuchsbergfasen, 
ca. 3400 f.Kr., bestod af 
en dobbelt række aflange 
gruber, “systemgrave”, på 
ydersiden af en palisade, der 

omgav et areal på 8,5 ha. 
Genopgravninger i gruberne 
tolkes som spor efter mid-
lertidige begravelser af de 
døde, der siden i skeletteret 
tilstand fandt hvile i dysser 
og jættestuer”.
En anden fortælling er tolk-
ningen af kvinde- og mande-
tegn. Ib Ivar Dahl og Jørgen 
Svenstrup har bl.a.fundet 
en række sten med aflange, 
huggede skåltegn. De me-
ner at det kan være en slags 
kultmærker; en række af 
kvindelige frugtbarheds-
symboler.  
Ib Ivar og Jørgen har også 
fundet frem til at fiskerne 
i Helnæsområdet har haft 
bundgarnspæle og an-
dre stolper udskåret på en 

måde, så det kan minde om 
et mandligt frugtbarheds-
tegn.  I resterne af skibsaf-
spærringer fra vikingetiden 
kan man se at pælene har 
samme udskæringer. Med 
min interesse for forskellige 
samfunds symboler er jeg 
optaget af den idé om at der 
har været en hellig vej rundt 
om Helnæsbugten med et 
særligt kultsted i forbindelse 
med Dødelandsbyen uden-
for Sarup. Denne dualitet 
mand/kvinde, himmel/hav, 
nat/dag arbejder jeg ind i 
billederne som symboler.

symboler

Folkeslag over hele verden 
har gennem historien brugt 

symboler til at åbne op for 
glemte psykiske ressourcer: 
til at eftersøge deres identitet 
og fastholde livets faser gen-

Krop med rød/hvid ssivende vand Foto: Solvejg Refslund

Halmtorsoer med sten i undersgrunden Foto: Solvejg Refslund

Nat og dag. 2 torsoer Foto: Solvejg Refslund

Det dybe hav
På havets bund ligger 
erindringen 
om tiden der var.
Gemt i et flydende sand-
tæppe
dybt nede hvor mørket 
tynger,
ligger de og venter.
Sammenpresset i en fæl-
les historie
over tusinder af år.
Som tiden går
lader  de sig suge ind
i glidende havstrømme;
opad mod lyset.
forvandles til tågevejr
der gør os stille.

Fortsat fra forsiden
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nem ritualer og traditioner. 
For at oplevelser og hændel-
ser kan blive til symboler, 
skal der ske en forenkling/
forvandling – fra det mang-
foldige til det enkle – så be-
tragteren igen kan udvide 
fortællingen med sin egen 
tolkning. Et par eksempler 
på kunstværker med inspi-
ration fra de nævnte fortæl-
linger.         
Jeg har lavet 2 bautastene 
(se forsiden) af halm, siv 
og opskyllede havplanter, 
som er kogt ned til en mas-
se, der er pålimet massive 
udskårne flamingoklodser. 
De viser en skålfordybning 
og en pæl; det mandlige 
og kvindelige symbol. I en 

kunstanmeldelse, hvor disse 
bautastene var med på min 
udstilling skrev anmelde-
ren, at hun syntes jeg havde 
spredt mig for meget ved 
også at hugge i sten!  Et be-
vis på at naturens forskellige 
minipartikler er flettet sam-
men. Derfor er det en dejlig 
dyb følelse at arbejde med 
naturens materialer i skulp-
turer, papirfremstilling og 
som baggrund i mine colla-
gebilleder. Til en udstilling 
i Rundetårn skabte jeg kom-
positionen Ask og Embla. 
I de udskårne rum er der 2 
torsoer og 4 sten. De er lavet 
af kogt halm og siv. Kunst-
værket kan også udtrykke de 
døde sjæles kroppe fra Sa-
rup. Den hænger nu smukt i 
Sanita ś administrationsbyg-
ning i Ikast.

Kilder: Overinspektør Niels 
Andersen Moesgård Museum. 
Oplæg til foredraget 
- De døde sjæles landsby.
3 historier om Helnæs v/ 
Svend Erik Sørensen FS den 
6.6.1999
Solvejg Refslund, 
Lag på lag i tekstile billeder 

Skibsskrog med orange tåge 
Foto: Solvejg Refslund

Foredrag på Højskolen 
på Helnæs 

Højskolen på Helnæs har 
i samarbejde med Befolk-
ningsforeningen, før formand 
Niels Ulrik Hansens død, 
aftalt et foredrag med Jens 
Zimmer Rasmussen. Fore-
draget er kaldt: ’Stamceller? 
Forskning og behandling’ og 
her svares på: Hvad stamcel-
ler er og Hvorfor kan krop-
pen selv reparere sår i huden 
og brud på knogler, men ikke 
skader på hjerne og rygmarv, 
Parkinsons sygdom og suk-
kersyge? Det har noget med 
indholdet af stamceller at 
gøre. Jens Zimmer vil for-
tælle, hvorfor stamceller er 
så interessante, og hvordan 
man arbejder frem mod brug 

af stamceller i behandling af 
sygdomme og skader, som 
man i dag ikke kan kurere 
eller reparere.
Foredraget afholdes onsdag 
den 24. november kl. 19.30. 
Der er gratis adgang og mu-
lighed for at købe kaffe og 
kage efter foredraget. 

KORt nYt

Stamcelle

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

LÆDERVARER  
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2
5610 ASSENS

TLF. 64 71 24 12

Steen Larsen
Trollesøvej 35 · 5620 Glamsbjerg

Tlf. 6474 2000 · 4015 8818
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et kæmpe arbejde har det 
været at få samling på alle de 
personer, der hører til boe-
slægten for dermed også, at 
kunne danne boesamfundet. 
Her får vi baggrunden for 
denne indsats.

bOesAMFunDet 
af janus Storm og Anne Hansen 

Boernes historie er beskrevet 
af Lars Boe Thomsen, der 
blev født 18.07.1899, som søn 
af smedemester Thomsen og 
Marie Larsen, Egerup smed-
je, Gamtofte sogn. Marie Lar-
sen var født på Helnæs som 
datter af gårdejer Lars An-
dersen Bo. Lars Boe Thom-
sen begyndte at indsamle op-

lysninger om slægten i 1945. 
Det lykkedes ham at føre sin 
moders slægt tilbage til Pe-
der Hansen Bomand. Efter 
15 års arbejde var han nået 
så langt i sin slægtsforsk-
ning, at han kunne udgive 
sit arbejde som en bog. Ud 
af den slægtsforskning Lars 
Boe Thomsen foretager op-

står Boesamfundet. Det var i 
1950, og derefter gik der 10 
år (1960) inden han udgiver 
sine oplysninger i bogform. 
”Boernes Slægtsbog”. Der 
har været så stor interesse 
for bogen, at den nu er ud-
kommet i 3. oplag. Lars Boe 
Thomsen døde 7.12.1973

Den første boemand

Peder Hansen Boemand, var 
omkring 1540 Slotsfoged på 
Hagenskov slot. Lensmanden 
hed dengang Reinholdt von 
Heydersdorf. Efter dennes 
død i 1544 giftede enken sig 
med Jens Nielsen Rotfeldt, 
som derved overtog god-
set. Om den nye Lensmand 
foretrak en af sine egne folk 
som Slotsfoged eller Peder 
Hansen Boemand selv øn-
skede at fratræde vides ikke. 
Men vi ved, at Peder Hansen 
Bomand i 1546 fik en del af 
godsets jord på den nordlige 
side af Helnæs i fæste. Han 
fik søndag d. 20. juni 1546 
Kong Christian III´ bekræf-
telse af fæstemålet. Han blev 

boeslægten – en stor familie

Bogården bygget 1669
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samtidig ansat som Hagen-
skovs foged over Helnæs og 
som tilsynsførende over sko-
vene på Helnæs.

bogården

Peder Hansen Boemand byg-
gede en gård på Helnæs, som 
han kaldte Langørsbo, senere 
har den ændret navnet til Bo-
egaarden. Fra denne gård 
spredte Boerne sig, ikke blot 
til andre gårde på Helnæs, 
men også til sognet Dreslette 
nord for Helnæs. Derfra i før-
ste omgang videre til nabo-
sogne som Haarby, Flemløse 
og Sønderby. I dag findes der 
Boere i mange lande. Der er 
en ligsten over Peter Hansen 
Bomand i Sønderby kirke

sammenhold i foreningen

Foreningen udgiver et blad 
”BOE-NYT”, der kommer 
hvert kvartal. I 1953 rejser 
foreningen Boestenen til 
minde om grundlæggeren 
af Boeslægten. Det lille an-
læg omkring stenen passes 
på skift af medlemmer af 
Boeslægten. I lige år er der 
slægtsstævne og general-
forsamling på Helnæs, hvor 
man igennem de sidste flere 
år har besøgt de forskellige 
gårde på Helnæs. Dagen 
starter traditionen tro med 
at man i fællesskab spiser 
den medbragte madpakke 
på parkeringspladsen ved 
Boebakkerne. Derefter ta-
ger deltagerne videre til for-
samlingshuset for at afholde 
generalforsamling. Efter ge-
neralforsamlingen drikkes 
der kaffe inden man tager 
af sted på gård besøg. Efter 
gårdbesøgene tager man til-
bage til forsamlingshuset og 
spiser middag inden turen 
atter går hjem ad. I ulige år 
har foreningen de såkaldte 
Midtvejsmøder, hvor vi tager 
på udflugt til forskellige se-
værdigheder rundt om i lan-
det. I 2009 var vi på besøg 
på Nyborg slot, som bestemt 
kan anbefales. 

(Se reportage om dette års 
slægtsstævne i Helnæsposten 
nr. 9, september 2010)

Jagtdagen på Helnæs var 
også i 1947 en festdag, hvor 
hele halvøen deltog i forskel-
lige roller. skolen blev lukket. 
børnene, med førstelæreren i 
spidsen, agerede klappere for 
jagtselskabet og hele øen var 
klædt til fest. en prominent 
gæst har skrevet om sine 
oplevelser.

 
JAgtHIstORIe
red. af Poul Dreisler 

En læser af HP, Henrik Storm, 
har sendt en artikel, ’Jagtdag 
– hos gode Næsboere’, aftrykt 
på side 23 og 24 i tidsskriftet 
’Jagt og Fiskeri”, skrevet af ini-
tialerne C.C.A, der selv deltog 
aktivt i jagten. Ved ihærdig 
søgen, som endte med en mail 
til Danmarks Jægerforbund, 
der med 25 minutters svartid 
kunne oplyse, at artiklen er 
fra ”Jagt- og Fiskeri – organ 
for Landsjagtforeningen af 
1923” nummer 2, 25. januar 
1949, 21. årgang. Desuden 
oplyses det, at forfatteren er 
ingen ringere end den davæ-
rende formand for Lands-
foreningen, C.C. Andersen. 
Han havde da været formand 
i 26 år. Samme forår (1949) 
stoppede han som formand 
for foreningen for at blive 
formand for Landbrugsmini-
steriets Jagtråd. Men hvornår 
fandt jagten sted? Det er hel-
ler ikke oplyst. Det er ikke 
1948, idet Henrik Storm selv 
deltog. Netop inden artiklen 

går i trykken falder øjnene 
på en oplysning om, at den 14 
årige pige, Anna, der er om-
talt i artiklen, er født i 1933. 
Dvs. jagten har fundet sted i 
1947.

Artiklen, der her gengives 
i uddrag med originalens 
skriftsprog rummer flere 
små historier, som er valgt 
gengivet hver for sig. 

Indsenderens baggrund

Henrik Storm er søn af Lau-
rits Storm, tidligere Kilde-
gård. Henrik var med på sin 
første jagt på Helnæs i 1948, 
og han fortæller om en pud-
sig oplevelse.
’Vi var nogle jægere som gik 
på række efter hinanden ad 
en smal skovsti på vej til vore 
poster. Pludselig kom et rå-
dyr farende ud fra skoven og 
lige ind i siden på mig. Både 

dyret og jeg tumlede om på 
stien; men dyret kom hurtigt 
på benene og forsvandt, og 
jeg kunne også uskadt rejse 
mig mens de omkringstående 
jægere morede sig kosteligt.’

Jagten 1947  
– Forberedelserne

Forfatteren fortæller, at af-
tenen inden jagtdagen mod-
tages de udefra kommende 
gæster af bestyrelsen til et 
måltid mad på kroen. Der 
serveres bl.a. ål fra bugten og 
der bliver talt om jagten den 
følgende dag.
’Vi havde en lang og kræ-
vende Dag for os, saa det var 
klogt at gaa tidligt til Ro. Det 
gjorde hele Byen, for resten. 
I Morgen er der Fest – Aa-
rets største Jagtfest. Børnene 
skulde have fri. Læreren 
var også med som klapper. 
Der var indøvet Sange, og 
Drengene havde lavet deres 
Klaptræer og prøvet Duelig-
heden’. 

Jagtdagen

’Næste morgen saa man 
Smaagrupper med Bøsser og 
Tasker paa Vej til Samlings-
stedet. Snakken gik, mens 
blaa Tobaksrøg langsomt 
steg mod den stille Morgen-
dis. Jagtkonsulent Christen-
sen blæste i Jagthornet, saa 
de skrabende Høns fløj til 
alle sider. Hundene gav sig til 

Jagtdag – hos gode næsboere

Frokosthvil. Forrest Chr. Larsen, kromand og  
Kristian Jensen, Lindhovedgård  

Anna og Lotte. Bagved Anna sidder hendes far Niels
Peter Hansen, Baunehøjgård tLæs mere på side 8
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at bjæffe og en ræverød stor 
Hankat sprang op i et Træ, 
hvorfra dens gule Øjne ly-
nede. Jægerne trådte an paa 
to Geledder’.
Der fortælles herefter om, 
hvordan jagtkonsulenten med 
nidkærhed gennemgik de op-
stilledes udstyr, påklædning 
o.a. En fik en bøde for at stille 
op ubarberet, en anden med 
støvler, der ikke var fine nok. 
En tredje havde et sejlgarn i ta-
sken og ikke en rem. (Det var i 
øvrigt Henrik Storms far, Lau-
rits). Bøderne (1 kr.) for disse 
forseelser blev inddraget om 
aftenen under festen på kroen.
’Saa gjaldede igen det gamle 
Jagthorn. Jægerne drog af by. 
Jagten gik i det smukke Ter-
ræn. [….] Svineheldig var jeg 
til at levere den ene Buk, der 
måtte skydes i dag.’ 

Frokost

’Det blev Frokosttid. Langs et 
Stengærde, op mod den bron-
zefarvede Skov og med vid 
Udsigt til det blaanende, i Solen 
glimtende, Sund, gik snakken, 
mens de velsmurte Mellem-
madder vederfaredes fuld ret-
færdighed. […..] Der blev holdt 
Taler om Næssets Skønhed, og 
de unge sang smukt om deres 
Land. Oppe fra Højen fremsag-
de Fyrforvalter Niels Larsen sit 
digt til anledningen.’ (se side 
9). ’Efter et Leve for Danmark 
blottede alle Hovedet og sang 
’Der er et yndigt Land’. Det var 
stemningsfuldt og rørende. Et 
lille Samfund, der levede i bed-
ste Forståelse med hinanden’. 

Vildtparade og fest

Jagten fortsatte efter frokost og 

sluttede med sidste såt ude på 
engene. 
’Det var tid at bryde op. Solen 
skinnede paa den hyggelige 
Kirke oppe paa Bakkekam-
men. I Baggrunden skimtedes 
Fyn, og i de krattede Enge gik 
Kreaturerne og slog Myg med 
Halen. [……]. ’Vi kom med 
vor dygtige Kusk til Kros og 
til Vildtparaden, som det sig 
hør og bør. Senere kom de gule 
Ærter paa Bordet i den festligt 
pyntede Krosal. Flag, Vimpler 
og Guirlander prydede Vægge 
og Borde. Inden ’Pandekager-
ne’ blev der holdt Taler og sun-
get og fortalt Historier. Kortene 
kom frem. Ĺ hombrens Tid var 
inde. Det blev sent før denne 
festlige og hyggelige Dag var 
til Ende. Paa min Væg hænger 
et Minde om den, en dejlig Op-
sats af Helnæsbukken.’ 
Sådan slutter formanden for 
Landsjagtforeningen af 1923 
sin beretning om selve jagten 
og festlighederne.

Hvad vi også får at vide

Formanden har også noteret 
nogle interessante iagttagelser 
og meninger ind imellem om 
bl.a. ’den dygtige kusk, Anna’, 
om et problem man har haft 
med at få en vildtbestand til at 
udvikle sig på Helnæs, et poli-
tisk udsagn om pengemænds 
indflydelse på jagten og ende-
lig har han aftrykt Niels Lar-
sens 10 vers store hyldestdigt i 
artiklen. (se side 9).

Om Anna

’Anna kørte omkring med sin 
Kærre. Hun og Lotte var de 
bedste Venner. En rask Pige på 
14 år, der kunne ride og køre 

Vildtparade 2010. Efter jagten afholdes vildtparade. 
Her 6 nedlagte dyr. Og en ræv.

Fortsat fra side 7

DALYPe KuLtuR
HARDY eRnst – grafik

JARI DOLbeRg – maleri
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Lørdag/søndag kl. 12-16

Grupper efter aftale

Obs - Lørdag den 11. december holdes lukket

DALYPE KULTUR · HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD
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Heste bedre end mangen vok-
sen Mand. Da hun blev rost 
for sin kærlighed til Dyr strøg 
Lotte hende taknemmeligt hen 
over Håret med Mulen’. 
Anna er 14 år og datter af Niels 
Peter Hansen, Baunehøjgaard. 

Om vildtbestanden

Af årsager, som ikke nævnes, 
kniber det med at få en be-
stand af ’ædelvildt’. Da jagten 
afholdes er der kun 12 stk. 
råvildt på Helnæs. Man har 
tidligere fået foræret tre stk. 
af Jagtrådet, men de to, en rå 
og en buk, svømmede over til 
Fyn. Så købte man fire lam. 
To af lammene forsvandt over 
isen trods ihærdige forsøg fra 
drengene på Strandbakken på, 
at indfange dem pr. cykel. Nu 
havde man så fået købt et par 
’Hverringe Lam’, så nu var der 
skik på det. Udover disse 12 
stk., hvoraf man altså havde 
bestemt at kun et stk. buk 
måtte skydes i 1947, var der ’en 
god Bestand af Fasaner, en del 
Harer og ikke få Agerhøns’. 

Om jagtpolitik

Formanden får klemt en lidt 
kryptisk bemærkning ind om, 
at han ville fortælle om sine 
indtryk, ’naar Dagspressen 
havde manet Pengerigelig-
heden i Jorden’. Han skriver: 
’Der, som andre Steder, havde 
Mennesker med indholdsrige 
Tegnebøger forsøgt at kile sig 
ind for senere at overtage hele 
Paradiset. Større Synd for Be-
boere og Vildt kan ikke tæn-
kes.’ 

Om Helnæs (faktaboks)

De, Helnæsboerne, havde 
nøje rede på alt, skriver for-
fatteren. ’Næsset er 2000 Tdr. 
Land stort, Agerjord og Enge. 
60 Tdr. Land Skov og dejligt 
Vand uden om. 458 Indvånere, 
deraf 114 Børn. 

Jagten 1947, frokostpausen  
– en højtidsstund

I frokostpausen fik man tid til, 
foruden at spise madpakkerne, 
at lytte til taler, at råbe et leve 
for Danmark og afsynge Na-
tionalsangen og ikke mindst 
at lytte til fyrforvalteren Niels 

Larsen, der til dagen havde 
forfattet et epos, som han frem-
sagde stående i syrenhegnet på 
et dige.  

Niels Larsen støder vi ofte på, 
idet han er en mand, der er 
meget om sig, især når det drejer 
sig om hans elskede føde(halv)
ø Helnæs. Han har efterladt sig 
meget skriftligt materiale, bl.a. 
har vi gengivet en artikel om 
gamle fiskemetoder i bugten. 
(se HP nr. 4, 2010), ligesom det 
var ham, der tog initiativet til 
og gennemførte indsamling og 
indkøb af kirkeskibet i 1928. 
Han var ansat ved fyrvæsenet, 
både som kaptajn på et fyrskib 
og som her fyrforvalter. Niels 
Larsen var født på Helnæs Kro, 
bror til kromanden, Christian 
Larsen og til Lars Peter Lar-
sen, Stensgård og Susanne 
Storm på Aserhøjgaard. (i øv-
rigt Henrik Storms farmor). 

Jagten 2010

Traditionerne i jagten ændres 
ikke. Den lokale jagtforening 
afholder en fællesjagt den 10. 
okt. hvert år. Det har man gjort 
siden 1944. I år deltog ca. 35 
jægere og samme antal klap-
pere. Udbyttet blev i år 6 rådyr 
og en ræv. Dertil skal siges, at 
det kun er rådyr, man går efter. 
Forårets bukkejagt havde fæl-
det ca. 20 stk., så alt i alt, med 
de, der skydes udenfor fælles-
jagten, anslår formanden, Pe-
ter Hansen, at der bliver ned-
lagt 30-40 stk. i år. Et tal der 

Stående i syrenhegnet fremsiger 
Niels Larsen sit digt. 
Forrest tv. Niels Storm, 
Vestergård. Th. Svend Storm, 
tømrermester 
(fra Lindhovedgården)

Hvor er det yndigt en Sommerdag 
at lytte til Fuglenes kvidrende Sang
under grønne Bøges løvtætte Tag.
Der er skønt i den grønne Vang.

Men intet Sted, bestemt jeg tror, 
er saa skønt som ved Lille-Strand, 

omkranset af Skrænt, hvor Bøgen gror. 
Du er yndig. Du, Helnæs Land.

I, der til daglig herude gaar
og ser paa Naturen saa rig, 

maaske I endda kun til dels forstaar, 
hvad vi andre kan se heri.

Men os, der er plantet paa fremmed grund
i en By mellem Bygninger høje.

Vi længes herud til den Skov og Lund,
hvor som Barn vi os tit fornøjed.

Minder opdukker, hvor vi end gaar
herude ved Skov og Vænge.

Her har vi drømt i Ungdoms Vaar 
og tumled i græsgrønne Enge.

Her har vi drømt om Stormænds Daad
i Barndommens lykkelige Dage.
Her har vi lyttet til Moders Raad, 

naar Tvivlen i Sjælen naged.

Her har vi lært af Moders Mund
at skelne mellem godt og slet.

Her har vi tilbragt vor bedste Stund
paa Helnæs, du skønneste Plet.

Derfor er Helnæs vor kæreste Skat,
vor Trøster i Livets Strid.

Aldrig forsvinder i Glemselens Nat
disse Minder fra Barndommens Tid.

Ja, Helnæs, Helnæs paa minder rig, 
værn om din skønne Natur,

som du har haft fra ældgammel Tid.
Foragt den moderne Kultur.

Vær altid for os vort Moders Land, 
mod hvis Favn vi søger til, 

da hver opfostret Kvinde og Mand
fra Helnæs, Dig takke vil.

vidner om en bestand, der er 
svær at gøre op, men som kan 
bære nævnte afskydning. Der 
er ikke sygdom i rådyrene på 
Helnæs, siger han.

(Se i øvrigt HP nr. 11, novem-
ber 2006. 1. årgang, hvor Anne 
Hansen fortæller om jagten på 
Helnæs). 
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Jakob bonderup, engelsholm 
højskole var onsdag den 6. 
okt. på Højskolen på Helnæs 
for at spille og synge med os. 
Det var en vellykket aften. 

sAngAFten
af Helle Blume Andresen 

45 var mødt op for at synge 
og høre om nye melodier til 
gamle sange og prøve at syn-
ge de nye rytmiske melodier. 
Jakob Bonderup sagde, at den 
første betingelse for at nogle 
sange kan blive til fællessang 
er, at man lærer sangene at 
kende. Det gjorde man før, 
når man sang i skolen, på 
højskoler og ved forskellige 
sammenkomster som gym-
nastikforeninger, foredrags-
foreninger o.s.v. Det gør man 
ikke så meget mere, derfor 
er de danske sange ikke så 
kendte af alle. 
Hvis man ser på højskole-
sangbogen, er den et bredt 
udsnit af dansk kultur. Vi 
synger vores kulturarv, det er 
meget dansk. Hvis man lærer 
at synge disse sange, lærer 
vi noget om vores kultur og 
om os selv, og det er måske 
ikke så dårligt. For Jakob 
Bonderup er det ikke bare 

det, at sætte nye melodier til 
gamle tekster. Det handler 
om tempo og tid til vejrtræk-
ning og ikke mindst at tekst 
og melodi går op i en større 
enhed. Derfor er det vigtigt, 
at der i skoler af enhver slags, 
findes sangtimer hvor man 
lærer at synge så det bliver en 
glæde og ikke et problem. At 
synge er noget man lærer ved 
at gøre det.

Om rytmiske melodier

Jakob Bonderup fortalte os 
om forskellen på at synge de 
melodier, vi kender og de ryt-
miske melodier. Igen var det 
tiden til at trække vejret, der 
var tale om. I de rytmiske me-
lodier er der indbygget tid til 

vejrtrækning, det er der ikke 
i de gamle. Af samme grund 
spilles de gamle melodier ofte 
for hurtigt, så der ikke bliver 
tid til vejrtrækninger. Ved 
at lade os synge forskellige 
eksempler på nye og gamle 
sange oplevede vi, hvor vig-
tigt det var at få en pause til 
at trække vejret, så man ikke 
taber pusten midt i sangen. 
Til sidst blev vi præsenteret 
for nogle helt nye digte som 
måske vil være med i den 
næste højskolesangbog. Der 
var mere tale om rytmisk ta-
lekor end det vi umiddelbart 
forstår ved sang. Måske vil 
vi komme til at holde af dem. 
Det vil tiden vise, vi skal jo 
være omstillingsparate.

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

ÅRETS Detailkæde 

mad med mere

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

PeTsHOP:

Kvalitetsfoder 

til katte, hunde, 

heste, marsvin 

og kaniner

sangaften på Højskolen på Helnæs

Aftenens syngemester Jakob Bonderup

Foredrag på 
Højskolen på 
Helnæs
tre foredrag om Den indi-
anske verden v/ antropolog, 
keramiker og højskolelæ-
rer Mette Kvist Jørgensen, 
Helnæs 
 
Højskolen på Helnæs danner 
rammen om en foredrags-
række af Mette Kvist Jørgen-
sen. 
Foredragene omhandler den 
indianske verden i Mellem 
- og Sydamerika. Mette har 
gennem mere end 35 år væ-
ret på 14 længere og kortere 
studieophold blandt india-
nere i Mexico, Guatemala, 

Sydamr. indianere 
foto: Mette Kvist Jørgensen

sønderby 
smede- og VVs

v/Karsten Andersen

tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

Gl. Brydegaard 
byder velkommen 
på terassen eller 

i restautanten

Åbent alle dage kl. 12-21

Bordbestilling på
tlf. 6477 1475

info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk
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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
www.fl-rene.dk

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

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

Aut. 
kloakmester

»Det er aldrig for sent at blive klogere på 
det, der tidligere blev gjort til sandhed!«

Denne matrikel er forpagtet af Anders Lyng

Panama, Colombia, Ecuador 
og Peru. Seneste rejse var 
i 2010. Mette fortæller om 
livet blandt især Perù s og 
Panamà s indianere, og hun 
vil fortælle om dagliglivet, 
vilkårene og indianernes 
fremtidsudsigter.
 
1. foredrag omhandler regn-
skovens indianere; Shipibo 
og Ashaninka i Peru’s Ama-
zonas. 
2. foredrag vil omhandle Ku-
naindianerne der bor på små 
koraløer i Caribien og lever 
af jagt i regnskoven. 
3. foredrag omhandler Em-
beraindianerne i Panama; et 
regnskovsfolk, der er kom-
met i klemme, da man gjorde 
deres regnskovsområde til en 
nationalpark. 
Mette vil fortælle ud fra bil-
ledserier fra rejserne. Hun 
har rejst derude som ung ale-

ne, senere med mand og små 
børn, senere igen som guide, 
med gode venner etc. og vil 
derfor også fortælle om livet 
som dansker blandt de indi-
anske folk.

Foredragene er den 3. den 10. 
og den 17. november, de kan 
opleves enkeltvis eller som en 
serie. Alle foredrag starter kl. 
19.30 og er gratis. Efter fore-
draget er der mulighed for at 
købe kaffe og kage. 

Mette i sydamr. mødregruppe  foto: Mette Kvist Jørgensen

Mette med indianer 
foto: Mette Kvist Jørgensen

en gruppe studerende fra 
syddansk universitet og 
andre universiteter har været 
samlet i Møllen for at arbejde 
praktisk med deres uddan-
nelse i nordisk Friluftsliv. 
Redaktionen har bedt om et 
indtryk af dette studie i fri-
luftsliv. Vi har fået så mange 
indtryk, at vi deler artiklen 
i to. Her er anden del, om 
de blandede oplevelser i 
smakkejoller. (Første artikel 
bragtes i HP nr. 10, 2010).

PRAKtIsK FRILuFtsLIV II
af Andreas ”Kajak” Hansen og Iris 

”Smakke” Christensen 

Præcis som kajakfolket 
lagde smakkeholdet fra kaj 
ved den lille bro ved Hel-
næs Mølle med kursen ud af 
Helnæs bugten. De tre joller, 
Kashmir, Vibe og Vigø, sej-
lede af sted med en besæt-
ning på tre eller fire i hver 
jolle, med store forventnin-
ger til, hvad turen ville brin-

ge. Det blev en rolig start, 
da der ikke var meget vind. 
Bedst som madpakkerne 
med rugbrød, leverpostej, 
makrel og andet godt der 
hører sig til på en sådan fri-
luftstur var taget frem, kom 
der pludselig vind i sejlene 
og frokosten måtte vente. 

Pludselig kuling 

Det var ganske nyt for stort 
set alle besætningsmed-
lemmer at sejle et fartøj 
med sejl, og derfor opstod 
der nærmest panik, da det 
pludselig blæste op. Hovs-
manden, som kaptajnen på 
denne mindre jolle kaldes, 
råbte ordre når vendinger 
skulle udføres og vi forsøgte 
så godt som muligt at om-
sætte det til praksis. Da vi 
sejlede op mod vinden, blev 
der foretaget hyppige ven-
dinger, og efterhånden blev 
det mere rutinepræget og 

Kan man få su  
for at sejle kajak og 
smakkejolle?

tLæs mere på side 12
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dermed mindre panik, når 
der blev meldt ”Klar til ven-
ding!” For i virkeligheden er 
det ikke det store arbejde der 
skal udføres, for at få de to 
sejl, der er på smakken, til at 
makke ret i en vending. Der 
er arbejde til max. halvan-
den mand, og enkelte af os 
prøvede senere på turen at 
udføre en vending helt selv, 
mens resten af besætningen 
lå og slikkede sol. 

sejlads med vind

Men tilbage til den første 
dags sejlads. Vinden tog til 
og det samme gjorde bøl-
gerne, og vi forstod hvorfor 
Jakob Haahr havde beordret 
os i regntøjet, for med store 
bølger følger vandsprøjt over 
rælingen. Jeg sad i den ene 
side og holdt betaget øje med 
bølgerne for at være forbe-
redt når der kom en ny skyl-
le. Der var både fascination 
for dette ukendte fænomen, 
at sejle en smakkejolle, og 
en vis ærefrygt i mine øjne. 
Som tidligere nævnt blev vi 
bedre til at klare vendinger-
ne og kunne derfor læne os 
tilbage og vugge med jollens 
bevægelser på bølgerne. Vi 
fandt hurtigt ud af, at det var 
en ganske anden, og knap så 
krævende måde, sammenlig-
net med kajak, at sejle på.

Dag 1. Lyø

Målet for den første dag var 

Lyø og med god vind nå-
ede vi dertil efter tre-fire 
timer på vandet. Vi gik i 
land, fik tømt jollerne for 
alle vores ting og slog lejr 
tæt ved strandkanten. Vores 
lejr bestod af to lavo-telte, 
der vel bedst kan beskrives 
som et tippi-lignende telt 
med en stang i midten og 
et bål sted. Vi fandt brænde 
i det omkringliggende hegn 
og fik lavet mad over bål. 
Mens aftensmaden blev 
tilberedt, var vi en flok der 
roede ud i den ene jolle og 
satte en ruse og et bundgarn 
ud, i håb om fangst til den 
følgende dags aftensmad. 
Om det lykkedes kan læses 
senere i artiklen!
Efter lidt hygge med skum-
fiduser ristet på bålet og 
varm kakao og kaffe, og en 
opsamlende snak om da-

gens togt, gik vi glade og 
tilfredse i seng.

Dag 2. Horneland

Den næste morgen blev bålet 
tændt og havregrøden hængt 
op i trefoden over bålet, så 
de sultne maver kunne mæt-
tes til dagens strabadser på 
havet. Det blev en dramatisk 
dag! Planen var at sejle til-
bage ind i Helnæs Bugt og 
så langt op af den østlige 
kyst som muligt, hvis vind 
og vejr tillod det. Vi lagde af 
sted på næsten blankt vand, 
som jo er vældig smukt, men 
en sejljolle har brug for vind. 
Det kom da også efterhån-
den som formiddagen blev 
til middag, men det kunne 
ikke måle sig med hvad der 
havde været dagen forinden. 
Vi var lige ved at sætte åre-
ne i vandet, da et uvejr trak 

ind over os og havde vind og 
lårtykke stråler af regn med 
sig. Endelig var der vind, 
men omkring en sådan front 
er der meget skiftende vinde 
og vi havde svært ved at be-
stemme hvilken retning vin-
den kom fra. Pludselig kom 
et kæmpe vindpust og tog 
fat i sejlene, hvilket resulte-
rede i at vor kære Kashmir 
jolle, krængede så meget at 
der kom vand ind over den 
ene side. Os fire piger der 
sejlede jollen den dag, ka-
stede os med skrig og skrål, 
til den modsatte side for at 
rette jollen op og det lykke-
des. Puha, det var noget af et 
chok pludselig at tage vand 
ind, men det var heldigvis 
ikke mere end at vi kunne 
forsætte mod Horneland. Vi 
opgav at bruge den meget 
skiftende vind til at komme 
frem, og brugte derfor årene 
og roede i land ved den før-
ste bro tæt ved den vestlige 
sydspids af Horneland. Her 
var de to andre joller kom-
met i land og havde slået 
lavoen op på en græsplæne, 
så vi kunne komme ind og få 
tørt tøj på. Regnen fortsatte 
lidt endnu, men det lykke-
des os at få gang i bålet og 
lave mad. Desserten blev 
fangsten fra garnene: en åle-
kvappe og to fladfisk. 

Dag 3. Damsbo

Vinden, derimod, blev ved, 
det meste af natten og vi 
måtte ned og sikre fortøjnin-
gerne inden vi gik i seng, for 
at være sikre på, at vi havde 
joller at sejle i de sidste to 
dage. Jakob Haahr tog hjem 
og vi var nu på egen hånd 
resten af turen tilbage til 
Helnæs Mølle. Det gik i fin 
stil, dog savnede vi vind, og 
måtte flere gange have årene 
frem, specielt på tredje da-
gen, for at nå til vores over-
natningssted i shelteren ved 
Damsbo. Derfra kunne vi 
sejle i langsomt tempo, pga. 
vinden, mod Helnæs Mølle 
med tid til en dukkert og 
lidt solbadning fra og i jol-
len, inden vi nåede i land og 
kunne takke Vigø, Viben og 

Fortsat fra side 11

De sidste instruktioner inden afrejsen fra Møllen  Foto: Thomas Stenqvist

Rød Kajak, Gul Smakkejolle
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Af red. Anne Hansen

Julekoncert
i Helnæs Kirke
Søndag den 12. december 
kl. 17.15

Det Vestfynske Børne-Ungdomskor
Dirigent Rikke Barsøe Florens
Efter koncerten mødes vi i forsamlingshuset til 
suppe og julesange.
Alle er velkommen                Menighedsrådet

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

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

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

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

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

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

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

Hjemme igen. Er der noget dejligere end at være i land efter heftige 
vinde og kolde søer. Og så varme sig ved et bål på pladsen foran Helnæs 
Mølle.   Foto: Thomas Stenqvist

Kashmir for fire gode dage i 
godt selskab!

Dag 4. Atter ved Møllen

Kajakfolket blev samlet op i 
bus og kørt tilbage til Hel-
næs, hvor smakkejollernes 
besætning allerede ventede. 
Det var et glædeligt gensyn 
med Møllen, vores udgangs-
punkt, og det føltes næsten 

som at være kommet hjem. 
Men besøget på Møllen for 
denne gang var slut, og vi 
skulle videre med vores 
studier til andre spændende 
dele af det danske land.
Tak for denne gang – vi ses 
forhåbentligt igen!

Hej Helnæsbørn! 
Vil I hjælpe mig med at lave en rigtig fin juleside for børn i 
decembernummeret af Helnæsposten. Tegn et billede af en-
ten advent, hvad du forstår ved jul - eller, hvad du ønsker 
dig. Skriv hvad det er, dit navn og din alder og aflever det til 
Anne, Helnæs Byvej 65 senest 18. november.

Venlig hilsen Anne

Dagens billede er tegnet af Emil Bjørn Rønne, 8 år.
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Gudstjenester  
i Helnæs Kirke
7. nov. kl. 17.00
14. nov. kl. 11.00
21. nov. kl. 17.00
28. nov. kl. 9.30
Julekoncert
12. dec. kl. 17.15 

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

Sy og strik
Nu er det igen tid til at finde 
sy- og strikketøjet frem. Kom 
til hyggeaften i Borgerhuset 
tirsdag den 9. november kl. 
19.00. 
Håber vi ses til hyggeligt 
samvær med kaffe, te og 
kage. 
Tilmelding er ikke nødven-
dig. Evt. spørgsmål til Bir-
gitte på Tlf. 2327 6858.

Arkivets dag i Lokalarkivet 
– Vejr og vind
Den 13. november 2010 er 
udnævnt til at være arkivets 
dag i hele landet. Det vil sige 
åbent for publikum i alle lo-
kalhistoriske arkiver. Sam-
menslutningen af Lokalar-
kiver (SLA) har foreslået, 
at emnet skal være ”vejr og 
vind”. Det lyder umiddelbart 
som et vanskeligt og ”luf-
tigt” emne. Men vejret har 
gennem tiderne sat sit spor 
også på Helnæs: Stormflod, 
isvintre, orkan o. s. v.
Hvis nogen har billeder af si-
tuationer forårsaget af vejret, 
vil arkivet meget gerne låne 
dem til affotografering eller 
scanning.
Vi håber mange vil benytte 
sig af anledningen til at kom-
me i arkivet og vise deres bil-
leder frem.
Det foregår lørdag den 13. 
11. og der er åbent fra kl. 10 
til kl. 14. 
 Anne Hansen 

L’hombre
l’hombre spil hver anden 
torsdag i lige uger kl. 19.00 i 
Borgerhuset.
Jørgen Larsen / 
Jan Christiansen

Ølsmagning
Ølsmagning for kneitene på 
Helnæs mandag den 8. no-
vember kl. 19.30
Tilmelding Jørgen 6477 1829 
eller Dan 6477 1501 eller da-
rajo@mail.dk 

Højskolen på Helnæs
3 foredrag d. 3/11, d. 10/11 
og d. 17/11 om indianere i 
Sydamerika ved Højskole-
lærer Mette Kvist Jørgensen, 
Helnæs. 
D. 24/11 i samarbejde med 
Befolkningsforeningen, et 
foredrag om stamceller – 
forskning og behandling, 
ved professor Jens Zimmer 
Rasmussen, Helnæs. 
Alle foredrag starter kl. 19.30 
og er gratis. Efter foredraget 
er der mulighed for at købe 
kaffe og kage. Se yderligere 
omtale af foredragene side 5, 
10 og 11.
Tirsdag d. 30/11 til onsdag 
den 1/12 er der mulighed for 
at deltage i Højskolens tur til 
København. Interesserede 
kan henvende sig på telefon 
64 77 19 93 for information 
om program og pris.    

Christian Falk Rønne
konst. forstander

Aktiviteter i Helnæs 
Forsamlingshus: 
30. november: Generalfor-
samling

Torsdagsklub
Vi er godt i gang med tors-
dagsklubben i denne sæ-
son. Første gang den 14. 
okt. lagde vi program og 
fornøjede os med kortspil-
let TIPS. Anden gang, den 
26.10. havde vi besøg af 
Elin Møllerhøj fra Svend-
borg. Hun fortalte og viste 
billeder fra ture til Rumæ-
nien. Hovedsagelig om de-
res ekskursioner omkring 
landbrug. 
I november kommer 3 per-
soner af ”De Torøhuse Spil-
lemænd” og underholder 
med musik og sang. Det er 
den 11. november og den 
25. november. vil Helle An-
dresen kursere over emnet 
”Hvorfor fotograferer jeg?”
Helle viser billeder fra Hel-
næs. Som sædvanlig er alle 
velkomne også for en en-
kelt dag.

ah

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 
2327 6858 senest den 19. no-
vember. 
Vi glæder os til at se jer. 
Helle & Christian, Lene, 
Anja, Birgitte & Hans 
Kristian.

Julekoncert
Julekoncert i Helnæs kirke, 
12. december kl. 17.15.
Det Vestfynske Børne – 
Ungdomskor. Dirigent Rikke 
Barsøe Florens. Efter koncer-
ten mødes vi i forsamlings-
huset til suppe og julesange. 
Alle er velkommen.
Menighedsrådet. (Se annon-
cen side 13).

Male og tegne / 
akvarel kurser
Fredag den 26/11 kl. 13 til 
søndag aften den 28/11 af-
holdes malekursus i akryl 
ved Alexander Thieme og i 
akvarel / tegning ved Tania 
Thieme. Varighed 20 timer. 
Pris 1500 kr. excl. materia-
ler, der købes på stedet. Kur-
sister skal kunne bo hjemme. 
(Mulighed for overnatning 
på Helnæs mølle, Gl. Bry-
degård eller Gl. Avernæs). 
Kursusted: Helnæs Byvej 20. 
Information og tilmelding: 
tlf. 64 77 14 54 eller mail. 
athieme@mail.dk.
Se yderligere omtale af kur-
serne side 16.

Det sKeR I nOVeMbeR 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
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FORenIngeR

Helnæs Beboerforening
Fmd. Jens Zimmer Rasmussen
Tlf. 6614 8120

Arkivet og Torsdagsklubben
Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

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

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

Helnæs Idrætsforening
Fmd. Jacob Haahr
Tlf. 2015 9773

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 

KØb Og sALg

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

Kamera sælges: 
Canon 40 D

Objektiv EFS 17-85 mm.C 
ompapcaFlsah kort 4 GB, 1 
batteri med oplader.
Alle originale ledninger. 
Dansk instruktionsmanual. 
UV filter til at beskytte ob-
jektivet.
Sælges for 4500 kr. 
Henvendelse til Helle Blume 
Andresen, Stævnevej 22
Tlf. 64 77 10 29 
Mobil 23 70 27 09

Brædder til salg:
Brædder i sibirisk lærk, be-
handlet med 20% trætjære 
og 80% linolie på alle sider.
77 stk. à 2,70 m x 15 mm x 
45 mm à 6 kr. pr meter 
43 stk. à 5.40 m x 25 mm x 
140 mm à 12 kr. pr meter.
Henvendelse: 
Niels Ellebæk tlf. 64 77 13 
07 / 40 38 30 45

Handy-man
Kalle Bus / Handy-man
Bus, hus, og haveservice
Karl-Erik Straarup
Tlf. 42757762 

Jil Indramning
v/Jan Lind

Butik
Åbningstider:

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

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale
Stenløsegyden 10, 

Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44

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

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk
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Vi er gode til at sælge 
boliger – men vi har også
Danmarks største boligavis 

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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Paradoks

Fantasi og kreativitet er de 
ingredienser vi skal leve af 
i fremtiden. Ingen har som 
Storm P. udstillet fantasi 
og demonstreret kreativi-
tet gennem et helt menne-
skeliv. Her er det lykkedes 
ham på enkel vis, som det 
ofte hænder i praksis, at 
få skabt det paradoks, at 
fantasi og kreativitet, kre-
erer en lyseslukker.  

Den kendte kunstner og høj-
skolelærer, Alexander Thie-
me, Helnæs, kaldet Sasha, 
åbner nu for kursus i akryl-
maling på sin ejendom Hel-
næs Byvej 20.  Også Tania, 
Sashas hustru, vil tilbyde 
kursus i tegning og akva-
rel. Tania har gennemgået 
den samme lange, krævende 
uddannelse som Sasha på 
kunstakademiet og arki-
tektskolen i Sct. Petersborg, 
Rusland. Kurserne finder 

sted på parrets landejendom 
og varer en weekend.  Første 
gang fredag den 26. novem-
ber kl. 13 til søndag aften 
den 28. november. Kursus 
er baseret på, at kursisterne 
kan bo hjemme. Der er dog 
mulighed for overnatning i 
området (Helnæs Mølle, Gl. 
Brydegård eller Gl. Aver-
næs). Et kursus varer i alt 20 
timer og koster 1500 kr. excl. 
materialer, som kan købes på 
stedet. 

Sasha fortæller om dette nye 
initiativ, at der fortsat er ef-
terspørgsel efter hans vejled-
ning, når han afslutter sine 
sommerkurser på Højskolen 
på Helnæs og flere elever 
på de lange kurser kommer 
tilbage for at fortsætte deres 
udvikling. Sasha ændrer ikke 
med dette sit tilhørsforhold 
til Højskolen. Vil man høre 
nærmere om kurserne, ring 
på 64 77 14 54. Eller send en 
mail til athieme@mail.dk.
Under HP’s samtale med 
Sasha er en elev fra Hol-
stebro i gang i de nyindret-
tede atelier’er i den tidligere 
landbrugsbygning på gården. 
Hun har fulgt 13 kurser hos 
Sasha.
’Kunst er hårdt arbejde’, si-
ger Sasha. Derfor de 20 ti-
mer, men så lover han også, 
at man slutter søndag, trætte, 
men glade.  

pd

nye kunstkurser på Helnæs

Tania, Sasha og Ludvig klar til nye udfordringer. 
Foto: Marta Zuravskaja


