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tLæs mere på side 3

Meget ændrer sig over årene, 
men ikke datoen for dyrejag-
ten på Helnæs. 
HP har været med og talt 
med en 50 års jubilar, der for 
første gang ikke havde bøs-
sen med.

Dyrejagt
af Anne Hansen 

Oluf Rye fra Gummerup 
har været på dyrejagt på 
Helnæs 50 år i træk. Hvert 
år med jagtgevær, indtil i 
år. Oluf fortæller, at han 
kom til Helnæs som kon-
trolassistent i nov. 1961 og 
deltog i jagten fra 1962. 
Han havde værelse oven på 
mejeriet – ovenover mæl-

keudsalget. Han spiste de 
steder, han kontrollerede. 
Da han var medlem af jagt-
foreningen kunne han del-
tage som jæger. Senere, da 
han flyttede fra Helnæs, 
har han gået på Carl Elle-
bæks lod. Hver lodsejer har 
ret til at invitere en jæger 
med den 10. okt.

Hvad har ændret sig?
På spørgsmålet om jagtda-
gen er anderledes nu, end 
da han var med i starten, 
fortæller han: ”De første 
mange år var der en pro-
fessionel skytte med til at 

Foto: ah
Dyrejagt på Helnæs
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Dyrejagt. side 3
Dyrejagt på Helnæs
Meget ændrer sig over årene, men ikke datoen for dyrejagten på 
Helnæs. HP har været med og talt med en 50 års jubilar, der for 
første gang ikke havde bøssen med.

Krise. side 5
Højskolen på Helnæs i betalingsstandsning
Fortsættelsen af højskolen hænger i en meget tynd tråd. Der er 
meget korte tidsfrister og en alt for sen erkendelse af skolens si-
tuation har bragt den i fare for lukning. Mødet den 17. oktober viste 
stor interesse med ca. 75 deltagere.

valganalyse. side 8
Helnæs er fortsat blå
Analyse af folketingsvalget 15. september 2011 afslører at op-
positionen har gode kår på Helnæs, men det kræver samarbejde 
henover midten straks man kommer udenøs.

Præsentation. side 10
Hold da helt op!
jeg tror, vi har fået vores egen lokale ”blæksprutte” her på halvøen. 
Kvinden, som initiativer og ord flyder fra, som regn i en lokal tordenbyge.

Fødselsdagsportræt. side 12
Fordybelse, ikke fingerknips, fører til professionalisme.
Musikkonsulent på Helnæs, Karen valeur, har gennem de seneste 
ca. 15 år medvirket til at musiklivet på Helnæs har fungeret. Hun 
holder af Helnæs og har med stor fornøjelse medvirket ved mangfol-
dige musikbegivenheder på halvøen. Den 8. oktober fyldte hun 50.

Redaktionelt:
Løsningen på runestenens skrift:
”jeg Ove satte denne sten til minde om mig selv”. vinder blev efter 
lodtrækning blandt de indsendte rigtige løsninger: Karen valeur, 
Bjergegyden, 5631 Ebberup. Tillykke. Tak til Ove jensen, Strand-
bakken (sommerhus) for øvelsen og for præmien. 1 fl. Gl. dansk. 

rettelser: 
Opmærksomme læsere har opdaget, at vi på side 4. 4. spalte ne-
derst, har noteret husnummeret 56, for et af Højskolens huse. Det 
skulle være nr. 62. Ligeledes har vi på side 13, 2. spalte ladet 
Slaget ved Øksnebjerg (Grevens Fejde) foregå i 1935. Det var 400 
år før i 1535. vi beklager disse fejl. 

Højskolen – værd at være med i og værne om
Hvad er årsagen til, at det går galt for højskolen? Det nem-
me svar er, at det er ydre omstændigheder, der ændrer sig 
til ugunst for de, der ikke tror, det kan ramme netop dem. 
Det lidt vanskeligere svar har at gøre med den vanskelige 
kunst det er, at kunne forudse ændringer i tide. Det er nemt i 
bakspejlets knivskarpe lys at kunne forklare, hvad der skulle 
have været gjort. Forandringer er nøgleordet og løsningen er 
evnen og viljen til at se og fornemme at verden ændrer sig 
og finde ud af, hvad der skal til i en forandringsproces, der 
bringer institutionen på ret kurs igen. Mange taler om begre-
bet innovation, som ofte får status som et sim-sala-bim, et 
trylleord, der i sig selv skaber løsninger. Innovation kommer 
af latin, ”innovare”, som betyder at forny eller forandre. Det, 
det ikke betyder, er at opfinde noget nyt, men at skabe nye 
muligheder på det givne grundlag, oftest ved at kombinere 
aktiviteter og/eller elementer til nye tilbud på et marked. Det 
er det, der er i gang, for at få højskolen til at overleve. Dette 
nummer af HelnæsPosten rummer, så vidt muligt, hvad der 
er at fortælle om tiden til nu og det som sker fremadrettet. 
Desuden bringes en kraftig appel om støtte og hjælp. Den 
gruppe, der meldte sig til at arbejde videre efter mødet den 
17. oktober, mødtes søndag den 30. oktober. Den består af 
bestyrelsesmedlemmer, personale, medlemmer af skolekred-
sen og enkelte andre interesserede, i alt 16-18 personer, der i 
skiftende grupperinger arbejdede med at formulere ideer til 
et styrket grundlag for højskolens fremtid. Det haster med 
at skabe troværdighed overfor kreditorerne, for at institutio-
nen vil kunne udvikle sin fremtid under nogenlunde trygge 
økonomiske vilkår. Ved forstanderskiftet og skolekredsens 
årsmøde i maj måned blev et nyt grundlag for skolens un-
dervisningstilbud præsenteret og det er fortsat grundlaget for 
højskolens tilbud. Det gælder om at få det grundfæstet i det, 
der skal være højskolens særkende, dens egenart. I den kon-
kurrence, der er på dette marked, skal der en skarp profil til 
for at slå igennem. Det vi har nu, er stedet, vi skal præsentere 
højskolen som noget særligt, fordi den ligger på Helnæs og vi 
skal præsentere Helnæs som stedet for de mange muligheder, 
der er for at forene viden, dannelse, eftertanke, fordybelse 
med kunstnerisk skabelse og fysiske udfoldelser. Vi skal bru-
ge stedet som en fundamentsblok og vi skal åbne for et sam-
arbejde med den omverden, der omgiver dette sted. Mange 
partnere skal definere, hvad Højskolen på Helnæs skal være, 
men det er Højskolen, der er fokus. Højskolen skal fylde mere 
på og udenfor stedet. Den skal have den plads en virksomhed 
af den art og med den værdi, den tilfører, har brug for. Afgø-
rende er det, at der er elever nok efter nytår, det er den bundne 
opgave – ellers vil alt andet være forgæves. Det kræver et 
godt indhold i produktet, gode rammer, opbakning fra alle 
sider og en profil, der klart og tydeligt fortæller historien om, 
at her foregår noget værdifuldt. En højskole, der er værd at 
være med i og værne 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

Det er 
svært at 
være 
ung

Det har altid været svært at 
være ung. Men i dag er det 
svært fordi de unge kræver 
af sig selv, at de skal være 
perfekte, og fremstå som 
sådan ud ad til. Det siger en 
stor rapport fra Center for 
Ungdomsforskning ved År-
hus Universitet, som er lavet 
blandt 3500 danske unge.  
Rapporten fortæller, at vi lige 
nu har en generation af unge 
som, som føler sig forpligtet 
til at være en succes og som 
kan tilgive alle andre end 
sig selv. Når forældrene eller 
omgangskredsen viser svag-
hedstegn, så er nutidens unge 
gode til at forstå og tilgive. 
De kan f.eks. sagtens forstå 
og undskylde, at deres foræl-
dre bliver skilt. Men når det 
kommer til deres egne fejl og 
mangler, er de nådesløse. Og 
når nutidens unge får proble-
mer, bruger de lige så mange 
kræfter på at bekymre sig 
om, at holde facaden, som de 
bruger på at bekymre sig om 
problemerne.
En af forskerne bag rappor-
ten siger: ”Det er en genera-
tion, som (…) altid har fået 
at vide, at de har alle mulig-
heder – det er bare op til dem 
selv. Vi er nødt til at tænke 
over, hvilke værdier der her-
sker, og hvordan vi opdrager 
vores børn. Vi lever i en tid, 
som dyrker succesen...”
I dag er vores værdier eks-

tremt individualistiske. Der 
er ingen værdier der er større 
end en selv og ens eget be-
hov.  I moderne fortællinger 
og film er helten derfor som 
regel en person der modigt 
bryder konventioner og reg-
ler og trodser tradition og 
autoritet for at opdage sig 
selv, blive en succes og selv 
skabe sin egen lykke. Det 
er idealet. Den enkeltes eget 
valg er den højeste værdi.
I de gamle fortællinger – 
myter og eventyr f.eks. - er 
helten derimod en person 
der gør det stik modsatte og 
sætter sine egne drømme og 
ambitioner til side, og trodser 
sin tvivl og sine følelser, for 
at gøre det rigtige og opfylde 
sine løfter eller forpligtelser 
overfor andre eller overfor 
Gud. Det er da tankevæk-
kende.
Livet bliver selvfølgelig ikke 
modsætningsfrit og gnid-
ningsløst, fordi vi tror på 
Gud. Det gjorde det som be-
kendt ikke for Vor Herre Je-
sus Kristus selv.  Men hvis vi 
kan tro på Ham, er der i hvert 
fald én bekymring som tages 
fra os. Bekymringen for om 
det går an at være sig selv. Og 
være den du er. Både når du 
har succes og det modsatte.

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

Fortsat fra forsiden

blæse i hornet og lede jag-
ten. Det klarer jægerne selv 
nu. Det er blevet mere beha-
geligt, for skytterne bliver 
kørt i traktor og vogn fra 
den ene såt til den anden. 
Før måtte vi tage turen til 
fods. I starten var der ikke 
så mange dyr, senere blev 
der rigtig mange, og vi var 
oppe på at skyde 67 dyr på 2 

dage det år, der blev nedlagt 
flest. Efter man er begyndt 
at purse bukke om foråret 
er rådyrbestanden ikke så 
stor”, Oluf fortæller, at han 
har skudt 55 rådyr på 50 år 
her på Helnæs.

et stabilt antal dyr

”Ellers foregår jagten på 
samme måde hvert år, vi 
samles ved Østergaard, og 
der fordeles poster til jæ-
gerne, og klapperne får or-
drer om fremgangsmåden.” 
Jagten foregår i Lilleskoven 
(Hegningeskoven) om for-
middagen og efter frokost er 
det i Storskoven, der jages. 
Efter jagten er der vildtpa-
rade, der blæses ”Jagt forbi” 
og der er afslutning – også 
ved Østergaard. Det er værd 
at tilføje, at dyrene på Hel-
næs ikke er eller har været 
ramt af de sygdomme, den 
fynske dyrebestand er pla-
get af. I år er der skudt 8 
dyr den 10. okt. Ca. samme 
antal som de senere år.

Samarbejde på Helnæs
I mange år har alle, som hav-
de tid og lyst ”holdt åbent”, 
når der blev arrangeret Jul 
på Helnæs, som vi nu kalder 
det. Quiltepigerne har også 
holdt åbent om sommeren.
Foreninger, skoler, private og 
forretninger har benyttet lej-
ligheden til at vise, hvad de 
har og hvad de kan tilbyde. 
På et møde i Helnæs Kultur- 
og Musikforening kom idéen 
om at lave en slags Åbent 
Hus om foråret – man kunne 
også kalde det ”Åbent Hel-
næs” eller ”Helnæsdagen” 
og idéerne blomstrede, ja, fik 
næsten vinger.
Vi kunne forestille os at hver 

forening, forretning, institu-
tion eller privatperson, som 
har noget at byde på, vise, 
optræde med eller sælge 
kunne gå sammen – enten 
forskellige steder på øen li-
gesom til JUL – eller man 
kunne samles et enkelt sted 
f. eks. på Helnæs Mølle. 
Er du eller din forening in-
teresseret, så send en mail 
til mtherp@gmail.com eller 
ring til Marianne Therp tlf. 
27 20 16 68, senest den 10. 
december, så vil der blive 
indkaldt til møde først i 2012. 

Helnæs Kultur- og  
Musikforening  

v/ Marianne Therp. Fmd.

50 års jubilar, Oluf Rye foto: ah
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Mangler du en folder, brochure eller et nyt
visitkort, så få et uforpligtende tilbud. 
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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

Højskolen på Helnæs  foto: hba

Som bestyrelsesformand for 
Højskolen på Helnæs har jeg 
i dag rettet henvendelse til 
højskolens kreditorer. 
Højskolen er desværre kom-
met i likviditetskrise på 
grund af et aktuelt faldende 
elevtal.
Det betyder, at bestyrelsen 
har besluttet at indstille be-
talingerne til de nuværende 
usikrede kreditorer indtil 
1.1.2012.
Det er samtidig besluttet at 
betale leverancer fra d.d. 
kontant således, at der ikke 
opstår nye kreditorer.
Bestyrelsen har udarbejdet et 
korttidslikviditetsbudget, der 
i samarbejde med højskolens 
bank sikrer, at der ikke op-
står yderligere gæld i perio-
den frem til den 1.1.2012. 
De usikrede kreditorer udgør 
i alt ca. Kr. 250.000,00 for-
delt på under 20 kreditorer. 
Hertil kommer de sikrede 
kreditorer Nykredit og Vest-
fyns Bank.
Perioden frem til den 
1.1.2012 skal bruges til ud-
arbejdelse af ny forretnings-
plan for højskolen med tilhø-
rende driftsbudget, der skal 
være grundlag for fortsat 
finansiering af driften af høj-
skolen. 
Hvis operationen ikke lykkes, 
vil det desværre ikke være 
muligt at fortsætte driften af 
Højskolen på Helnæs i dens 
nuværende form og bestyrel-
sen vil være nødsaget til at 
indsende begæring til Skif-
teretten om rekonstruktions - 
eller konkursbehandling.
Hvis en eller flere kreditorer 
allerede på nuværende tids-

punkt ikke har tillid til be-
styrelsens forslag og derfor 
ikke kan acceptere at give 
henstand med betalingen, vil 
det være muligt for denne/de 
kreditorer at indsende begæ-
ring til Skifteretten allerede 
nu.
Bestyrelsen vil holde kredi-
torerne orienteret, hvis der 
sker ændringer i det plan-
lagte forløb og senest den 
1.1.2012 vil resultatet af be-
styrelsens arbejde blive ud-
sendt til kreditorerne.
Bestyrelsen har her til aften 
d. 17.10. holdt orienterings-
møde om situationen for 
skolekreds, lokalsamfund 
og interesserede med ca. 75 
deltagere.
Samtidig annoncerer vi i 
nærmeste fremtid efter en 
person der kan hjælpe os 
med at udvikle det fremti-
dige forretningskoncept.

Højskolen på Helnæs
Vi står i et vadested.
Vi søger en person som kan 
medvirke til at revurdere 
vores forretningsmæssige 
grundlag inden udgangen af 
november. Det kunne evt. 
være højskolens fremtidige 
forstander.
Kontakt gerne bestyrelsens 
formand Anders L. Rasmus-
sen på tlf. 64 77 10 83, el-
ler pr. mail, alr@km.dk
Ansøgning fremsendes pr. 
mail senest den 1.11.2011. 
www.helnaes.dk
 
Med venlig hilsen
Anders Lundbeck Rasmus-
sen, bestyrelsesformand for 
Højskolen på Helnæs.

PreSSeMeDDeLeLSe: tirsdag den 18. oktober 2011
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Fortsættelsen af højskolen 
hænger i en meget tynd tråd. 
Der er meget korte tidsfrister 
og en alt for sen erkendelse 
af skolens situation har bragt 
den i fare for lukning. Mødet 
den 17. oktober viste stor in-
teresse med ca. 75 deltagere.

KrISe
af Poul Dreisler 

Foredragssalen på højskolen 
var fyldt til sidste plads. Stole 
var båret ind, så alle kunne 
få en siddeplads og dog var 
der enkelte, der måtte stå op, 
mens status for skolen blev 
gennemgået og debatten om 
de fremtidige muligheder 
udspandt sig. Det blev på 
mange måder en god aften. 
Alt blev afviklet i en tone, 
der ikke søgte at lægge skyld 
og ansvar på nogen udover 
bestyrelsen, som formanden, 
pastor Anders Lundbeck 
Rasmussen, (ALR), kraftig 
understregede. Det betød så 
også, at man fra mødeledel-
sens side havde forsamlingen 
bag sig i spørgsmålet om ikke 
at drøfte personspørgsmål el-
ler andet bagudskuende, men 
forsøge at se fremad med den 
hensigt at bevare Højskolen 
på Helnæs. Aftenen fik dette 
forløb, selvom gennemgan-
gen af økonomien blev en gy-
ser, der dæmpede troen på, at 
det kan lade sig gøre. En del 
blev til kaffen og eftersnak 
og inden dagen var omme, 
fortalte en mail til HP med 
en pressemeddelelse fra for-
manden, sort på hvidt, at der 
faktisk er tale om en regulær 
betalingsstandsning, der blot 
med en enkelt kreditors frygt 
for tab kan bringe skolen i 
knæ. Denne pressemeddelel-
ses ordlyd, som deltagerne og 
HP ś læsere givetvis allerede 
har set i lokalaviserne, gør 
situationens alvor meget klar. 
(Se meddelelsen side 4).

Mødet den 17. oktober

Formanden for Højskolen, 
ALR, bød velkommen og 

foreslog at vi skulle begynde 
med sangen ”Det lysner over 
agres felt” og som noget nyt, 
havde højskolen nu to læ-
rere, Gunner K. Hansen og 
Sten Børsen Hansen til at 
akkompagnere på hhv. vio-
lin og klaver. Herefter præ-
senteredes bestyrelsen, med 
næstformand fhv. direktør 
Jens Poulsen, Assens, efter-
skoleleder Troels Borring, 
Årslev og gårdejer Thomas 
Rasmussen, Helnæs. Det 
sidste medlem i bestyrelsen, 
rektor for Kunstakademiet 
i Odense, Merete Jankow-
ski, var forhindret. Anders 
gjorde det klart fra begyn-
delsen, at det var en alvorlig 
situation, man stod over for. 
Den omstillings- og forny-
elsesproces, som man ikke 
har set nødvendigheden af, 
er kommet alt for sent i gang, 
da man endelig så, hvor det 
bar hen. Økonomien var efter 
en grundigere analyse værre, 
end man havde antaget. Det 
havde været nødvendigt at 
kontakte advokat F. Dolberg, 
Assens for at få fast grund 
under fødderne i forbindelse 
med den daglige drift og de 
træk bestyrelsen skal tage i 
den nærmeste fremtid. Kre-
ditorerne er blevet bedt om 
at vente med at få deres til-
godehavender til 1. januar. 
Så klare var budskabet, at 
højskolen i realiteten er i be-
talingsstandsning med risiko 
for at blot en enkelt usikret 

kreditor kan vælte læsset ved 
at gå til skifteretten.

Økonomien

Bestyrelsens næstformand, 
Jens Poulsen, gennemgik på 
tavlen baggrunden for den 
nuværende alvorlige situa-
tion. Han indledte med den 
ringe trøst, der kan ligge i at 
pege på, at Helnæs ikke er 
alene om at være i en kritisk 
situation. Krisen er generel 
i store dele af højskolever-
denen. Han understregede 
også, at det program, der kø-
rer nu er den tidligere besty-
relses ansvar. Og så kom de 
faktiske forhold frem, idet en 
analyse af de seneste år har 
vist en faldende tilgang og 
dermed en ringere økonomi. 
I regnskabet for 2009 blev 
det første år synliggjort, at 
en vending var på vej efter 
ellers pæne regnskaber gen-
nem hele højskolens levetid. 
Årselevtallet, der helst skal 
ligge på 40 og gerne 42 var 
her hhv. 39.7 (2009) og 35,6 
(2010) og i 2011 er det på 
32,8 og derefter kom gyse-
ren, at der var budgetteret 
med et overskud i 2011 på 
204.000 og ved en gennem-
gang, i flere omgange af alt 
hvad man kunne finde af 
økonomi i huset, blev tallet et 
underskud på først 703.000 
kr. og et fund af flere ube-
talte regninger betyder, at 
året vil ende med et minus 
på ca. 800.000 kr. Et likvidi-

tetsbudget viste, at man blev 
nødt til at meddele leveran-
dørerne af især forbrugsvarer 
og andre driftsaktiver, at de 
måtte vente med at få deres 
penge (ca. 250.000 kr.) til 
nytår. Dvs. en reel betalings-
standsning, som vil kunne 
udløse en konkurs, hvis blot 
en af kreditorerne, ikke ac-
cepterer ønsket om henstand. 
Jens Poulsen gennemgik kort 
bygningsaktivernes værdi og 
i et marked som det nuvæ-
rende var der ingen udsigt 
til, at der her kunne hentes 
meget ved en evt. lukning og 
realisering af værdierne. Det 
var heller ikke hensigten. 
Billedet af økonomien og de 
mørke udsigter er en spore 
til at få skabt en ny situation, 
produktudvikling og aktivi-
tetsplan, der kunne ligge klar 
så hurtigt, at man kunne få 
elever ind til nytår. 

Debat og idéudveksling

Efter disse meget nedslående 
oplysninger skulle bestyrel-
sesmedlem Troels Borring, 
lede mødet og opfordre til 
en kollektiv brainstorming, 
hvor alt hvad man kunne 
finde på af gode idéer skulle 
frem. Formanden noterede 
med stikord idéerne på tav-
len. Troels Borring gav et 
oplæg, hvor han selv frem-
kom med en række idéer og 
især pegede på de kvaliteter, 
som det nye program, der var 
sat i søen under den nuvæ-
rende bestyrelse og nu fra-
trådte forstander, Christian 
Falk Rønne. Han nævnte, at 
der var mange rigtig gode 
tanker i det, man var nået 
frem til med begreberne 
Hånd, Krop og Ånd eller 
oversat til eksempler: kunst 
og kunsthåndværk og andet 
håndværk, helbred, motion 
og bevægelse og endelig ind-
sigt i emner fra f.eks. filo-
sofi, psykologi og litteratur 
eller livets store spørgsmål. 
Herefter var der varmet op 

Formanden byder velkommen   foto: Dan R-J

Højskolen på Helnæs i betalingsstandsning

tLæs mere på side 6
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og de ca. 75 deltagere kom 
med mange indlæg, der alle 
havde et præg af situationens 
alvor, enten som uddybende 
spørgsmål eller konkrete for-
slag til hvad man kunne gøre. 
Desværre må det dog nævnes 
at de gode idéer for de flestes 
vedkommende var langsig-
tede. Den svære øvelse er 
netop at skabe noget, der er 
færdigt tidsnok til at få folk 
på højskole i foråret 2012. 

Idéerne 

Det er naturligt nok, at 
mange idéer havde at gøre 
med økonomi, hvordan tje-
ner man penge til højskolen. 
Man kunne leje lokalerne ud 
til eksterne brugere. Til for-
eninger og firmaer. Andre 
nævnte idéer om produk-
tet f.eks. skulle en højskole 
have noget om mindfullness. 
Hvad skal man tilbyde pub-
likum var naturligt også et 
emne? Det kunne være no-
get, der havde med Helnæs at 
gøre. Miljø, natur, landbrug, 
Naturstyrelsen var nogle af 

stikordene. Der kom også 
mere avancerede manage-
ment begreber på bordet, 
såsom SWOT analyser, seg-
menter, markedsføring etc. 
og hertil føjede Troels Bor-
ring, at det var et spørgsmål 
om at få kunder i butikken. 
At drive en højskole er som 
en købmandsbutik. Produk-
ter på hylderne, finde sine 
kunder og få dem fortalt, at 
det netop er Helnæs, de skal 
søge til. Dvs. kommunikati-
on og markedsføring er også 
vigtig. Metoderne drøftedes 
også. De sociale medier, dvs. 
facebook, twitter, etc. ville 
være vigtige, mente nogle, 
nyhedsbreve og maillister, 
nævnte andre. Man kunne 
profilere skolen ved at af-
holde politiske møder, som 
f.eks. invitere den nye kirke-
minister og pressen, det kun-
ne givetvis vække interesse, 
eller andre politiske emner, 
der er oppe i tiden.  Begreber 
som historie, forandring og 
fordybelse hørte til en høj-
skole. Flere havde erfaring 

for, at kurser i firmaer godt 
kunne have et indhold, der 
hørte hjemme på en højskole. 
Hvorfor ikke tage daghøjsko-
leelever ind, hvis det kunne 
indpasses med bussen. Én 
foreslog, at Helnæsboerne 
kunne melde sig til kurserne. 
Samarbejde eller netværk 
mellem parter, der kunne 
støtte hinanden, som f.eks. 
Naturskolen og Højskolen 
var en nærliggende tanke og 
mange andre institutionelle 
samarbejdsrelationer kunne 
opregnes, herunder kunne 
man forestille sig at en forny-
et fokuseret landdistriktsind-
sats med et nyt ministerium, 
der har dette som resort, 
kunne få betydning. Og der 
var givetvis flere idéer i luf-
ten end tavlen kunne rumme. 

Hvad er så det næste skridt?

Det er første gang i højsko-
lens historie, at der har væ-
ret en så åben drøftelse af en 
problemstilling, der er vigtig 
for skolen. Formand, An-
ders Lundbeck Rasmussen, 

nævnte, at man var meget 
interesseret i at udvide sko-
lekredsen fra de nuværende 
ca. 60 medlemmer. Mødets 
75 deltagere var en blanding 
af lokale borgere, nogle med-
lem af skolekredsen andre 
ikke, elever, personale og in-
teresserede udefra. Alle med 
ønsket om, at det vil kunne 
lykkes at få skolen til at fort-
sætte. Sidste punkt på dags-
ordenen var at få nedsat en 
arbejdsgruppe, der var villig 
til sammen med bestyrelsen 
at arbejde videre med den 
svære opgave. Det var ikke 
et spørgsmål, der fik armene 
op. Tre personer meldte sig, 
de skal herefter sammen 
med bestyrelse og hele per-
sonalet, uden undtagelse, i 
gang med arbejdet, første 
gang søndag den 30. oktober.  
Åbenheden om skolens pro-
blemer viste sig straks næ-
ste morgen, idet formanden 
havde udsendt en pressemed-
delelse til de lokale medier 
inkl. HP, hvor situationens 
alvor er ridset op. Nu handler 
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det om, at der i løbet af no-
vember skal gennemføres en 
grundlæggende vurdering af 
hvilke fremadrettede tiltag, 
der kan gennemføres på kort 
og langt sigt, samt om muligt 

finde en person, der vil stille 
sig i spidsen for redningsar-
bejdet og evt. påtage sig for-
standerjobbet på sigt. Skal 
operationen lykkes, skal der 
arbejdes hurtigt og effektivt. 

Refleksioner efter mødet på 
Helnæs højskole mandag d. 
17. oktober d.å.

Indsendt af Anders og Su-
sanne B. Sørensen.

På dette møde fortalte be-
styrelsen om højskolens be-
trængte økonomi – og at det 
allerværste scenarie, nemlig 
at skolen må lukke, hvis der 
ikke handles nu, ikke er helt 
urealistisk.
Der er for få elever, - men 
ved fremtidige potentielle 
elever overhovedet, at skolen 
eksisterer?
Og hvad kan man gøre, for at 
udvide det elevtal, der er sko-
lens eksistensgrundlag?
Den højskole er et MUST for 
vores lille samfund.
Skolens koncept er superfint 
– der er gode lærerkræfter – 
men, som bestyrelsesmedlem
Troels Borring, fortalte, er 
skolen meget usynlig, og 
det, at en skole – eller lad os 
kalde det en virksomhed – er 
usynlig/ukendt udenfor i den 
store verden, er en katastrofe. 
Ingen kunder (læs elever) i 
butikken = ingen penge til at 
drive højskole for.
Derfor er vi en gruppe, der 
gerne vil appellere til alle 
jer, om at støtte økonomisk 
op om skolen.
Dette gælder såvel helnæs-
boere, virksomheder, lokale 
foreninger med overskud i 
kassen, samt folk udefra.
Det er ikke meningen, at et 
indsamlet beløb skal druknes 
i et økonomisk hul, men pen-
gene skal ØREMÆRKES til 
at MARKEDSFØRE SKO-
LEN med henblik på et øget 
elevtal – NU & HER!

Derfor, kære Helnæsboere, 
vil I få besøg af nogle lokale 
indsamlere LØRDAG d. 5 
nov.  og SØNDAG d. 6. nov.
I dagene op til indsamlingen 
vil der blive husstandsom-
delt lukbare kuverter, hvor 
vi vil bede jer lægge et be-
løb efter eget valg, uden no-
gen afsender.  Kuverten vil 
så blive indsamlet i løbet af 
weekend en.
Pengene vil derefter blive 
afleveret til skolens ledelse/
bestyrelse.
Man kan også bruge den til 
lejligheden specielt oprettede 
konto i Vestfyns Bank, som 
har reg. nr. 6850 kontonr. 
0000329252.  
Dette anbefales, hvis man 
har brug for en autoriseret 
kvittering!
Dette projekt skulle gerne 
afsluttes snarest – vi har sat 
en deadline for kontoen til 
21. november d.å. – hvorefter 
den vil blive nedlagt.
Så hjælp vores højskole NU, 
det er NU, den mangler støtte 
og opbakning.
 
På forhånd tak for alle bi-
drag!

På gruppens vegne Anders 
og Susanne Sørensen. Tlf. 64 
77 14 85

De lokale indsamlere er:
Jørgen og Anette Rasmus-
sen, indsamler på Lindho-
vedvej og Ryet
Elsebeth og Preben Holk, 
indsamler på Helnæs Byvej 
fra Højskolen og ud af øen, 
samt Hegningen.
Dan Ravn Jonsen, indsamler 
på Stævnevej og Helnæs By-
vej indtil Højskolen.
Anders og Susanne Sørensen 
indsamler på Bøgeskovvej 
og Strandbakken.

Idéer noteres på tavlen   foto: Dan R-J

På Helnæs Højskole mødes 
bestyrelse, medarbejdere og 
lokale ildsjæle om skolens 
fremtid.
 
Søndag den 30. oktober kl. 
13- 17.

På mødet vil den samlede 
bestyrelse, inklusive sup-
pleanter, alle faste medar-
bejdere samt flere andre 
interesserede, der på orien-
teringsmødet d. 17. oktober, 
gav tilsagn om at være med 
i processen omkring skolens 
fremtid, sammen tage hul på 
arbejdet med en handlings- 
og aktivitetsplan for skolens 
fremtid.
 
Bestyrelsen har aftalt med 
Tyge Mortensen http://krea-
tivproces.dk/ at han vil lede 
den kreative proces bistået 
af bestyrelsesmedlem Troels 
Borring, som også er For-
mand for Efterskoleforenin-
gen i Danmark.
 
Blandt emnerne vil være: 

• En SWOT analyse. Analyse 
af styrker og svagheder, mu-
ligheder og trusler for Hel-
næs Højskole.

•  Samtale  om  hvorfor  nogle 
højskoler går godt, mens an-
dre står stille.

•  Liste  over  de  centrale  for-
hold, som skal være i orden 
inden for de første 100 dage 
efter at den samlede hand-
lings- og aktivitetsplan er 
vedtaget.
 
Det er vigtigt, at de mere 
luftige tanker i en handlings-
plan bliver gjort jordnære i 
en aktivitetsplan, der konkret 
anviser hvem der gør hvad og 
hvornår.
 
Anders Lundbeck Rasmus-
sen, Formand for Bestyrel-
sen.

Sognepræst 
Anders Lundbeck 
Rasmussen
Dreslette-Helnæs pastorat
Dreslette præstegård
Nørrelundsvej 4
5683 Haarby
Telefon: 64 77 10 83
Mobil: 40 38 30 68 
Mail: alr@km.dk

PreSSeMeDDeLeLSe om Højskolen på Helnæs:
tirsdag den 21. oktober 2011

Hjælp os!

Højskolen på Helnæs  foto: hba
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analyse af folketingsvalget 
15. september 2011 afslører 
at oppositionen har gode kår 
på Helnæs, men det kræver 
samarbejde henover midten 
straks man kommer udenøs.

VaLgaNaLySe 
af Poul Dreisler 

Selvom det er med en uklæ-
delig forsinkelse, at HP først 
kommer ud med sin valgana-
lyse her 6-7 uger efter valget, 
så stemmer det godt med den 
øvrige langsommelige proces 
den nye regering er kommet i 
gang. Og der går endda nogen 
tid endnu, inden der for alvor 
kommer gang i lovmøllen. Og 
så er et valgresultat jo gudske-
lov en nyhed i temmelig lang 
tid i Danmark. Efter sidste 
valg den 13. november 2007 
bragte vi en tilsvarende ana-
lyse i HP nr. 12 (af Otto Arp). 
Her var konklusionen, at der 
på Helnæs var et stort flertal 
for den siddende VC-regering 
(listebetegnelserne benyttes) 
som sammen med støtteparti-
et Dansk Folkeparti, (+ Ny Al-
liance) havde hele 63 % af de 
lokale stemmer. Ved valget i 
år blev disse partier (Blå blok) 
belønnet med 59,8% eller en 
mindre tilbagegang, som især 
skyldtes det konservative par-
tis nedsmeltning og halvering 
af stemmetallet, en status quo 
for Venstre og mindre frem-

gang for Dansk Folkeparti og 
en fordobling af stemmetallet 
på (ikke Ny, men nu) Liberal 
Alliance (fra 4 til 8 stemmer), 
som fik 4,5 % af stemmerne.

Valget 2011

Siden den tidligere statsmini-
sters nytårstale 2010/11 har 
der i praksis været ført valg-
kamp. Det skulle afholdes 
senest november 2011. Det var 
her bl.a. efterlønsordningens 
udfasning blev annonceret og 
en række andre reformer, og 
som det er statsministerens, 
Lars Løkke Rasmussens pri-
vilegium at være ham og kun 
ham, der bestemmer hvornår 
valget skal udskrives, ven-
tede man hele tiden på, at nu 
vil det blive meddelt. Medie-
kommentatorer kom næsten 
hver uge med bud på hvornår 
og fremlagde gode eller min-
dre gode argumenter for deres 

synspunkter. Denne ventetid 
blev naturligvis også brugt 
til at partierne oprustede sig 
til valgkampen og det varede 
ikke længe ind i året før alle 
stod klar i startboksen. 

blokpolitik

Tiden blev også brugt til at få 
cementeret et nyt begreb i de-
batten. Den blå og den røde 
blok. Hermed blev valgkam-
pen og den politiske debat 
næsten løftet ind i den reto-
rik, som man oplever i USÁs 
to - partisystem, hvor det er 
demokrater og republikanere, 
der slås om magten. Det for-
virrende er dog, at farverne i 
USA er de modsatte, altså at 
de konservative (republika-
nerne) er røde og ’socialde-
mokraterne’ (demokraterne) 
er blå. Når det nævnes her 
skyldes det, at det blev klart 
fra starten, at der var to stats-

ministerkandidater, en fra rød 
(Helle Thorning-Schmidt) og 
en fra blå (Lars Løkke Ras-
mussen). Det mest spændende 
ved denne valgkamp var dog, 
at et midterparti, Det radikale 
Venstre, blev indrulleret i den 
røde blok, selvom det så åben-
lyst havde demonstreret sit 
politiske tilhørsforhold til blå 
blok mht. den fremtidige øko-
nomiske politik, men ønskede 
en anden regering, frigjort 
af Dansk Folkeparti, hvilket 
kunne ske ved at pege på Hel-
le Thorning-Schmidt, samti-
dig med, at partiets historiske 
placering i midten med ønsket 
om et samarbejdende folke-
styre kunne blive opfyldt. 
Altså i princippet et ønske om, 
at skabe en situation, der netop 
modsagde blokkene. 

Hvordan gik det så?

Det gik sådan, som vi kender 

Helnæs er 
fortsat blå

Valget 2011 resultat  Illustration: Danmarks Statistik
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det i dag. At valget blev mere 
spændende end man i starten 
havde forventninger til. Det 
viste sig, da det sidste kryds 
var sat og den sidste stemme-
seddel talt op, at der var ret tæt 
løb. 89 (+3)/86(+1), dvs. med 
de nordatlantiske mandater 
lagt til, er der 92 til rød blok 
og 87 til blå. Det paradoksale 
er så, at den blå kandidats 
parti (V) vinder et mandat, 
mens den røde kandidats 
parti (A) taber et. Endnu mere 
paradoksalt blev det, at det 
parti (F), som i flere år havde 
forberedt sig på at komme i 
regering tabte 7 mandater på 
den øvelse. Et tredje paradoks 
er, at det parti (B) med den 
borgerlige, blå økonomiske 
politik og ønsket om en rød 
statsminister vinder 8 man-
dater. Dvs. efter man så har 
skrevet regeringsgrundlag 
og undervejs i den øvelse til 
stadighed har talt mandater, 
så har den borgerlige, liberale 
krise-økonomiske politik et 
meget stort flertal bag sig og 
på de fleste andre politikom-
råder, hvor der ikke er bindin-
ger på tværs i forlig mellem 
rød og blå bloks partier, kan 
man formulere selvstændige 
initiativer som oplæg til for-
handling. Dvs. når støvet har 

lagt sig og man er blevet klar 
til at tale med hinanden igen, 
ser det ud til, at der vil opstå 
en fælles bestræbelse på at 
komme videre med at bringe 
vort land ud af krisen og for-
håbentlig ud på den anden 
side med de aftryk et vælger-
flertal må forvente at kunne 
se. Og meget gerne uden at 
blokretorikken vil fortsætte. 
Den fremstrakte hånd fra Det 
konservative Folkeparti er 
formentlig fortsat strakt frem 
– om end afkortet. Næste fase 
må være flere fremstrakte 
hænder. 

Hvordan ser Helnæs ud  
– politisk

I nedenstående tabel er vist, 
hvorledes Helnæs ser ud i det 
politiske billede, hvis man 
vurderer det ud fra tre ni-
veauer. Hele landet, Storkreds 
Fyn, og Assenskredsen.
Vi kan gentage, at Helnæs 
fortsat er blåt. Lidt mindre 
end i 2007. Vi vil med bag-
grund i tallene se på forskyd-
ningerne på Helnæs fra 2007 
til 2011 og se på, hvorledes 
partiernes tilslutning på Hel-
næs afviger fra landsresulta-
tet, fra det Fynske resultat og 
det kommunale resultat. For 
partierne i rød blok er det gået 

godt fremad siden 2007, med 
undtagelse af SF. Liste Ø er 
næsten tredoblet, hvilket kan 
være fristende at tillægge den 
intense og hurtige kampagne, 
der blev sat i gang dagen efter 
valgets udskrivelse. Adskil-
lige valgplakater var hængt 
op flere steder, specielt i vej-
krydset ud for Gl. Bageri.  

Hvem ligner vi?

Ser vi på, hvem vi ligner, så 
må det erkendes, at både As-
sens og Fyn er betydeligt 
mere socialdemokratiske end 
Helnæs og resten af landet 
i gns. Det har vi så fået en 
fynsk landdistriktsminister 
på. Den sammenhæng skal 
ikke underkendes. Vi er ikke 
meget radikale på Helnæs, 
det har aldrig slået an herude. 
Det kunne tænkes at skyldes 
vort vejnet. Vi kommer sjæl-
dent i tvivl om hvilken vej, vi 
skal. Det gør de radikale hel-
ler ikke, men der er mange, 
der mener, at de ofte står ved 
en korsvej, og så skal man jo 
overveje, om det dej’n vej el-
ler do’n vej, man skal. Man 
kan også se, at B-stemmerne 
hentes andre steder end på 
Fyn. Tager vi nu rød blok 
under et, så er Assens Kom-
mune rød i samme omfang 

som hele landet, mens Fyn er 
rødere end det. Ser vi så på de 
blå partier, så er vi på Helnæs 
mere blå end alle andre steder 
i alle partier. Dog ikke de ul-
tra liberale i liste I, men det 
er tæt på (1 stemme, så ville 
det passe). Det er bemærkel-
sesværdigt, at de konservative 
vælgere har været næsten lige 
så afstemte som alle andre 
steder. Der har altså ikke væ-
ret slinger i valsen, de skulle 
halveres. Mens Dansk Fol-
keparti har fået relativt mere 
støtte end andre steder. Det 
er nok et par konservative, 
der har fundet den vej el-
ler til liberal alliance. Fyn er 
mere rød end blå denne gang, 
endda mere rød end på lands-
plan. Det vi kan sige som 
konklusion på denne analyse 
er, at Helnæs fortsat er blå og 
vil givetvis være det i en del 
år endnu, baseret på solid og 
øget tilslutning til V og O. 

Valgplakat liste Ø  foto: hba

Tabel. Valgresultatet i % i fire niveauer. FV 2011 og for Helnæs også 2007  

 A B F Ø Rød V C O I Blå 

DK 24.8 9.5 9.2 6.7 50.2 26.7 4.9 12.3 5.0 48.9 

Fyn 28.4 8.4 10.5 6.3 53.6 24.3 5.1 12.3 4.2 45.9 

Assens 28.9 7.1 9.3 5.2 50.5 26.5 4.8 13.4 4.2 48.9 

Hel.2011 20.1 6.1 7.8 5.0 39.0 31.3 6.7 17.3 4.5 59.8 

Hel.2007 19.3 4.4 11.6 1.7 37.0 32.0 13.3 15.5 2.2 63.0 
Kilde: Danmarks Statistik 

Note: 2007:192 stemmeberettigede.  Delt.: 86.7 % /  2011: 198 stemmeberettigede. Delt.: 91.9 % 

De 6 flere stemmeberettigede kan være tilflyttere, men er det næppe, kan være hjemmeboende børn under uddannelse og / eller 

elever på Højskolen med folkereg. adr. på skolen. 
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Onsdag d. 12. oktober blev der 
indkaldt til idémøde på Hel-
næs Mølle. jesper Kristensen, 
der bor på møllen til daglig, 
vil gerne være tovholder på 
projektet, så det ikke dør ud. 
Dejligt at nogen vil det!

jULeMarKeD
af Susanne B. Sørensen 

Traditionen tro bliver det 
den 3. søndag i advent, der 
i år falder på den 11. decem-
ber, og arrangementet løber 
af stablen kl. 10 og varer til 
kl. 17, fulgt op af en koncert 
med Det vestfynske Børne- 
og Ungdomskor i kirken kl. 
17.15, dirigeret af Rikke Bar-
søe Florens.
Der var mødt 12 interessere-
de op for at få lidt orientering, 
og efter fælles overenskomst 
er det foreløbig sådan, at der 
er fem eksterne deltagere, 
henholdsvis Quiltepigerne 
med deres sædvanlige høje 
kvalitet i forskellige teksti-
ler. Højskolen, der vil deltage 
med arbejdende værksteder i 
keramik og maling. Mejeriet, 
der er genopstået i anledning 
af december (se artikel an-
detsteds). Helnæs Kunst og 
Håndværk – denne gang med 

udvidet program med læk-
kert genbrugstøj & outlet, 
samt Helnæs Antik, der jule-
hygger lidt ekstra.
Det er så hensigten, at der, 
i lighed med sidste år, skal 
samles en flok udstillere oppe 
på møllen, hvor der vil blive 
sat telt op, og man kan hygge 
sig med en masse forskellige 
tilbud, lige fra loppemarked, 
salg af hjemmelavet syltetøj, 
julepynt af alle slags, lys, filt, 
stoftasker, bøger, lammekød, 
smykker, sjaler og meget 
mere. Det hele suppleret med 
en café, hvor man kan få lidt 
at varme sig på.
Det helt finpudsede program 
er ikke klar endnu, men 
kommer i en annonce i de-
cembernummeret af Helnæs-
Posten. Skulle der nu være 
nogen, der gerne vil være 
med, men missede mødet d. 
12. oktober, kan man hen-
vende sig til Jesper på Møl-
len. Her er der dog en dead-
line d. 10. november, da der 
er planlagt endnu et møde d. 
14. november, hvor der skal 
laves flyers med de deltagen-
de steder, og de sidste brik-
ker skal pudses af.

jeg tror, vi har fået vores 
egen lokale ”blæksprutte” her 
på halvøen. Kvinden, som ini-
tiativer og ord flyder fra, som 
regn i en lokal torden byge. Må 
jeg præsentere: ruth Wisén 
med kæreste rainer  
boscheinen.

PrÆSeNtatION
Af Susanne B. Sørensen 

Ruth er godt nok dansk, men 
samtidig ret international. 
Hun har i sit 58-årige liv 
formået at beskæftige sig 
med næsten alt: Nogle år 
i Italien i et bofællesskab, 
hvor hun arbejdede med tøj-
design, i Tyskland, hvor hun 
har fungeret som alternativ 
behandler, og arbejdet med 
massage, så Frankrig, for 
en kortere bemærkning, og 
på Mallorca, hvor der skulle 
etableres en forretning for 
nogle forretningsfolk, bl.a. 
noget med nogle højtalere.

Møder sin kæreste

Og det var så her, at hun, 
for 14 år siden traf sin kæ-
reste Rainer, der er tysk, og 
arbejder med produktudvik-
ling af avancerede trådløse 

højtalere. Dette har – efter et 
ophold i Tyskland – udviklet 
sig til, at parret nu er havnet 
på Helnæs, hun som lejer af 
Brandkærhuset, og det me-
ste af tiden samboende med 
Rainer, der stadig bor i Tysk-
land, men som sagtens kan 
arbejde pr. computer her fra 
Helnæs. Det han specifikt 
arbejder med er udvikling af 
kabelløse højtalere, der er så 
kraftige, at de er i stand til at 
sætte lyd på kæmpeområder, 
f.eks. en sportsplads, til en 
byfest eller noget i lignende 
størrelsesorden. I dag bruger 
man flere mennesker og flere 
biler til at transportere og op-
sætte grej, der nu kan trans-
porteres af én mand bagi en 
almindelig stationcar.
Ruth er p.t. beskæftiget i 
SFO’en på Pilehaveskolen, 
hvor hun arbejder med bør-
nene under temaet ”kunst 
som sprog”. 

Helnæs Mejeri – en kobling

Og det er så her, at koblingen 
til Helnæs Mejeri kommer 
ind. Da begge er såkaldte 
free-lance folk, har de lyst til 
at prøve kræfter med en de-
cember måned på Mejeriet. 

Så er der igen
»jul på Helnæs«

Hold da helt op!

Julemarked på Møllen 2010   foto: arkivbillede 

Ruth og Reiner i Brændkærhuset   foto: sbs

Deltagere på møllen – indtil videre:
Sarah og Janus Storm · Hanne Bess · Dan fra højskolen · Elsebeth 
Holck · Lene Runge og Vivi Wentzlau · Hanne Plechinger · Fa. Ba-
badut · Marianne Therp · Annelise Larsen · Og selvfølgelig Jesper 
Kristensen og kæreste. (Tak til Jesper for det gode initiativ)
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PÅ HELNÆSHØJSKOLEN

 
 

12 UGER fra oktober  15 UGER fra januar

HØJSKOLEN FOR VOKSNE
KUNST · MOTION · FILOSOFI

Midt i Sydfyns enestående natur kan du sammen med 
andre voksne styrke din viden og få ny inspiration! Ring 
efter skoleplan!

64 77 19 93
www.helnaes.dk

PÅ HELNÆSHØJSKOLEN PÅ HELNÆSHØJSKOLEN PÅ HELNÆSHØJSKOLEN

Og hvad skal der så ske der? 
Jo, kodeordet skal være Fa-
milieorienteret session.
Der skal, i de 4 weeken-
der op til jul være male- og 
tegneværksted, lerværksted, 
hvor man kan dekorere ler 
og få det rakubrændt, mens 
man ser til (her træder ke-
ramiker-datteren Heidi til), 
filte-værksted, noget med 
syning, fotostudie, levende 
musik, julelæsning for børn, 
tænding af adventlys, salg 
af kaffe/te/gløgg og meget 
mere, som endnu ligger på 
tegnebrættet. Man kan også 

få tegnet portrætter efter foto 
i dry-bush teknik. Der er li-
geledes planer om salg af et 
specielt salt fra Himalaya, 
opstået i saltminer i urhavet i 
et specielt område. Dette salt 
kan bl.a. bruges kosmetisk, 
og skulle være ekstra godt 
bl.a. for allergikere. Ideerne 
er mange lige i skrivende 
stund.
Men det korte og lange lige 
nu er, at Helnæs Mejeri er 
genopstået, i hvert tilfælde i 
december måned. Og så vel-
kommen til Ruth og Rainer, 
i øvrigt!

Ved HP’s besøg i galleriet 
en herlig solskinslørdag, 1. 
oktober, fortæller Marian 
Rune, Munnie, at hun sam-
men med Mette Bader fra 
Odense har åbnet sit galleri 
og café for salg af tøj. Bu-
tiksformen kaldes ”outlet 
og second-hand”, hvilket 
betyder, at tøjet enten kan 
være kollektionsprøver fra 
de meget hurtige modeskift, 
der sker i dametøjsbranchen 
eller varepartier, det er mu-
ligt at erhverve direkte fra 
butikker til meget nedsatte 
priser, hvis butikken står og 
skal have en ny kollektion op 
i forretningen. Second- hand 
betyder ”brugt”, men det er 
mærkevaretøj, der sælges. 
Tøj der er fejlkøbt eller på 
anden måde meget lidt brugt.  
Det er ikke første gang denne 
butiksform har været prøvet. 

I sommer var der åbent i en 
periode og det gik så godt, 
at Munnie og Mette fik blod 
på tanden til at fortsætte. 
Weekenden den 1. og 2. ok-
tober var første åbningsdag i 
efteråret og herefter var det 
meningen, at der skulle åb-
nes hver anden måned, næste 
gang den 10. og 11. decem-
ber. Publikums interesse og 
salget på den første weekend 
var dog så tilfredsstillende, 
at det er besluttet også at hol-
de åbent i november. Det vil 
blive i weekenden den 5. og 
6. Åbningstiden i december 
falder så heldigt, at butik-
kens tilbud indgår i det lo-
kale julemarked, søndag den 
11. december.
Skulle man have lyst til at 
komme flere ad gangen, kan 
det aftales med en af de to 
initiativrige kvinder. pd

Munnie og Mette i butikken   foto: pd

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

Det Vestfynske Børne og Ungdomskor
Dirigent Rikke Barsøe Florens

Alle er velkommen                Menighedsrådet

Også åbent 5. og 6. november 
i Helnæs Kunst og Håndværk
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Musikkonsulent på Helnæs, 
Karen Valeur, har gennem de 
seneste ca. 15 år medvirket til 
at musiklivet på Helnæs har 
fungeret. Hun holder af Hel-
næs og har med stor fornø-
jelse medvirket ved mangfol-
dige musikbegivenheder på 
halvøen. Den 8. oktober fyldte 
hun 50.

 
FØDSeLSDagSPOrtrÆt
af Poul Dreisler 

 
Karen Valeur bor i Sønderby 
Bjerge og regner ikke tu-
ren til Helnæs for en omvej 
for at fortælle om sit sær-
lige forhold til den lokale 
musikforening og om sit liv 
i musikformidling og – un-
dervisning. Hun forener, på 
smukkeste vis, den opgave 
det er, at skabe grøde i mu-
sikkens vækstlag og til selv 
at formidle musik på højt ni-
veau i mange lokale og inter-
nationale sammenhænge.

Musikkonsulent på Helnæs?

Det hele startede for mere 
end 15 år siden i Præstegår-
den, før der blev etableret 
en forening. Hun var pioner 
der, og sammen med Jette 
Arp o.m.a. skabte de musik-
arrangementer, der blev til 
Helnæs Kultur- og Musikfor-
ening, (HKM) og som hvert 
år siden har glædet mange 
mennesker. Hun har også, 
hvor det er faldet naturligt, 
forenet sit store engagement 
i nordisk musik og kultur 
med gerningen som konsu-
lent. Nordisk musik og den 
danske placering i et nordisk 
fællesskab har været en lede-
tråd for både hendes arbejde 
som formand for Foreningen 
NORDEN / Assens og hen-
des musikformidling bl.a. 
gennem HKM. Det er ikke 
altid at indsatsen belønnes 
med et stort publikum, som 
kan opleves til andre mere 
underholdende arrangemen-
ter, men her ærgrer det Ka-
ren, at folk så ikke ved, hvad 
de går glip af. Hun siger, at 

folk, der har uddannet sig 
gennem hele livet fortjener at 
blive lyttet til. Et synspunkt 
hun forfølger i sin pædagogi-
ske virksomhed, hvor hendes 
metode indebærer, at elever 
skal lytte til nogen, der er 
dygtigere end de selv er, for 
på den måde at justere am-
bitionsniveauet og lære, hvor 
langt man selv kan nå.

Musikformidling som  
livsgerning

Karen Valeur er født i Tøn-
der og opvokset i et hjem 
med klaver, bogstavelig talt. 
Hendes mor er uddannet pæ-
dagog og kammermusiker på 
klaveret og senere organist 
og Karen har fra førskoleal-
deren været beskæftiget med 
musik. Efter gymnasiet kom 
hun ind på Vestjysk Musik-
konservatorium i Esbjerg, 
hvor hun fik sin grunduddan-
nelse, derefter flyttede hun til 

Odense, for at blive under-
vist af Morten Zeuthen, og 
hun var færdig som uddan-
net cellist i 1988 med især 
kammermusik som interes-
seområde. Allerede i 1984 
var hun engageret i en mu-
sikskole som lærer. Hun har 
været knyttet til musikskoler 
i Fredericia og Assens i ca. 
25 år, ved Nordfyns Musik-
skole i Otterup og Søndersø 
næsten lige så længe samt 
flere perioder i Middelfart. 
Hun er ligeledes knyttet til 
Fredericia Byorkester som 
instruktør og koncertmester 
i cellogruppen, og instruktør 
for og medlem af Simfoniet-
ta Fredericia, et strygeorke-
ster på ca. 20 personer. Hun 
har etableret sit eget orkester 
for sine elever, Celloexpres-
sen, kalder hun det, desuden 
er hun en del af flere kam-
mermusik-ensembler, der 
optræder professionelt. Og 
meget, meget andet. Hun er 
ligeledes i stadig musikalsk 
udvikling, ikke blot på sit 
eget instrument, men hun har 
en ambition om at blive en 
del af Assens Harmoniorke-
ster – på basun. Dermed kan 
hun forene musikken med 
sin mands, Dans, medlem-
skab der. Karen deltager ofte 
i orkestrets udflugter og ture 
til udlandet, hvorfor så ikke 
være en del af orkestret.

Vilkårene for vækstlaget

Som meget andet kunne 
musikskolen bruge flere res-

sourcer. Musik skæres gene-
relt ned i folkeskolen, når der 
skal spares – og det er derfra 
rekrutteringen til musiksko-
len oftest sker. Karen mener, 
at musikskolens tilknytning 
til kommunen ikke er opti-
mal. Ofte føler hun, at den 
musiske / pædagogiske op-
dragelse er lidt til grin, og det 
slider på motivationen. For at 
få kendskab til interesserede 
børn, skal der etableres et 
samarbejde med musiklæ-
rerne i skolen og det kræver 
et miljø, derfor er det meget 
forskelligt, hvad der kom-
mer ud af det. Det handler 
om at komme ud og lytte til, 
hvad der sker, lytte til f.eks. 
2. kl. blokfløjteundervisning 
og søge at engagere børn og 
ikke mindst deres forældre 
til at lade børnene udvikle 
interesse eller evt. talent i 
musikskolen. Karen mener, 
at det også er et problem, at 
børn i dag skal så meget. De 
må endelig ikke kede sig. 
Ordet fordybelse bruger hun 
ofte, idet det er nødvendigt, 
for at få noget ud af musik-
uddannelsen. Men med en 
aften til spejder, to til sport 
og andet, så er det vanskeligt 
at fordybe sig. Ligeledes er 
det heller ikke befordrende at 
skolernes tidligere frivillige 
musik er faldet væk. Det er 
op af bakke, men der er også 
glæder ved det, der fungerer. 

glæden ved eget orkester

Når hun samler sit eget orke-
ster, Celloexpressen med 20-
25 medlemmer, som samles i 
weekends, er det tydeligt, at 
der kan skabes spilleglæde 
og motivation ved sammen-
spil og især ved at guleroden 
kan være rejser og møder 
med børn og unge fra andre 
lande. Karen har netop væ-
ret på en genvisit i Holland 
efter hollandske børn havde 
besøgt Fredericia og Assens. 
Mange års udvekslingsrej-
ser til Friesland, (Husum og 
Helgoland) skabte også glæ-
de hos de deltagende. Orke-

Karen underviser cellister på sommerskole

Karen med Cello i Tøjhuset

Fordybelse, ikke fingerknips, fører til professionalisme
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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

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

www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.
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Jonsered-forhandler.
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strene dannes for at børnene 
kan komme sammen med 
andre og spille for og med 
hinanden. Der undervises tre 
strygeorkestre hver mandag i 
Tobaksgården i Assens. Ikke 
mindst betyder den årlige 
Carl Nielsen Masterclass-
samling umådeligt meget for 
at give musikken et ansigt 
både lokalt men også overfor 
et større publikum og for at 
komme i kontakt med andre 
med interessen for klassisk 
musikuddannelse på globalt 
niveau.

Organisations- og netværks-
mennesket

Alle disse aktiviteter og me-
get mere, kræver en interesse 
for at være med, hvor noget 
besluttes og sættes i værk. 
Og det er en side, som Ka-
ren også bruger en masse 
tid på. Hun er med i utallige 
sammenhænge og dyrker et 
stort netværk af mennesker, 
både i relation til interessen 
for det nordiske gennem For-
eningen NORDEN, Assens, 
men i langt højere grad i 
musiksammenhæng. Hun er 
vicepræsident og redaktør i 
ESTA (European String Tea-
chers Association) og med-
lem af den internationale ko-
mité, som bl.a. gennemfører 
lærerudveksling. Hun skal 
således i maj måned 2012 til 
et sted ved foden af Uralbjer-
gene (Kasan, Øvre Volga) 
for at fortælle om pædago-
gik, spille og være dommer 
i en musikerkonkurrence 
samt fortælle om forældre 
som støttegruppe for bør-
nenes musikudfoldelser. På 
det regionale plan er Ka-
ren medlem af bestyrelsen 
for FAUST (Fyns Amts Ung-
domssymfoniorkester). Des-
uden i bestyrelsen for Carl 
Nielsen Masterclass. Uden-
for sit musikliv, for sådan et 
har Karen også, er hun sam-
men med Dan, fanatisk Ci-
troën fan og – kører. Og det 
er naturligvis 2CV modellen 
fra omkring 2. Verdenskrig. 
Her er hun selvfølgelig for-
mand for den fynske afde-
ling. Med en dyb forelskelse 

i den islandske kultur og na-
tur er hun draget dertil med 
2CV’er adskillige gange. 
For at der ikke skal være et 
minuts spildtid i tilværelsen, 
har hun og Dan påtaget sig at 
genopbygge deres gård, Aks-
mosegård, i Sønderby Bjerge 
efter en brand, for nogle år 
siden, der delvist lagde den i 
ruiner,

Fremtiden

Jo, fordybelse er grundlaget 
for professionalisme, man 
kommer ingen vegne med 
bare et fingerknips. Et stand-
punkt, der ikke alene hører 
hjemme i Karens musikfor-
midling, men som gennem-
syrer hendes gerninger gene-
relt. Dette er også ledetråden 
for hendes indspil i Helnæs 
Kultur- og Musikforening, 
hvor hun gerne så, at de po-
sitive ting, som foregik i pio-
nertiden i foreningen kunne 
genskabes med et dagsarran-
gement hvor naturvandring, 
fællesspisning, foredrag og 
musik kunne gå op i en hø-
jere enhed. Desuden så hun 
gerne, at relevante ministre 
fik øjnene op for vigtighe-
den af at gøde vækstlaget 
for dansk musik. Interessen 
begynder ofte allerede i 4-5 
års alderen og holder aldrig 
op. Karen mener også, at for-
dybelsen i musikken også er 
indgangen til fordybelse ge-
nerelt – tilværelsen bliver ri-
gere, hvis fingerknipset ikke 
vinder. Hjertelig tillykke.

Karen hejser Dannebrog på sin 
fødselsdag
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Gudstjenester i 
Helnæs Kirke
6. nov. 17.00 (K)
13. nov. 11.00
20. nov. ingen
27. nov. 9.30
(K) = kaffe

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

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

Torsdagsklub
Vi er startet på Torsdagsklub 
igen. Første gang hyggede 
vi os med planlægning og 
kortspil. Den 27. oktober var 
der 3 mødre, der fortalte om 
deres adoptivbørn. Der bli-
ver allerede bankospil den 
10. november, og den 24.11. 
kommer Solvejg Refslund 
med billeder og foredrag, der 
hedder: ”Kirkerummets ud-
fordring til kunsten/kunstne-
ren”.Alle er velkomne
Anne Hansen

Møllen – julemarked
Interesserede vedr. julemar-
ked, Jul på Helnæs etc., kan 
henvende sig til Jesper Kri-
stensen, Helnæs Mølle. 
Tlf. 64 77 13 60

Arkivernes dag
Lørdag den 12. nov. er ud-
nævnt til at være arkiver-
nes dag. Alle lokalarkiver 
opfordres til at holde åbent 
fra kl.10 til kl.14. Helnæs lo-
kalarkiv følger opfordringen 
og inviterer alle interesse-
rede til at komme, se og høre 
om de spændende ting, der 
findes i arkivet.
I år er der ikke noget fæl-
les emne som sidste år, hvor 
temaet var ”vejr og klima”. 
Medarbejderne står til rådig-
hed for besøgende, der har 
spørgsmål og hvis man har 
gamle billeder, postkort, bre-
ve, skøder eller lignende, der 
kan undværes, tager vi gerne 
imod den dag.
Vel mødt 
På arkivets vegne
Anne Hansen

Sy og Strik
Borgerhuset (lokale 2) kl. 19
Resten af året mødes vi d. 
7/11, d. 21/11 og d.5/12 
Velkommen

Fællesspisning
18/11 kl.18.00 i Borgerhuset.
Laila & Peter, Pernille & 
Anders, Dora & Hanne
Tilmelding på 40 43 39 96

Ølsmagning for kneitene 
på Helnæs:
Mandag den 14. november 
kl. 19.30 i Borgerhuset
Tilmelding Jørgen 6477 1829 
eller Dan 6477 1501 eller da-
rajo@mail.dk
Og så lige et citat: Middel-
vejen mellem socialisme og 
kapitalisme er alkoholisme 
(Norman Brenner)
Hilsen Dan

Helnæs Idrætsforening
Generalforsamling
Hermed indkaldes til ge-
neralforsamling i Helnæs 
Idrætsforening torsdag den 
24. november 2011, kl. 21.00, 
i Borgerhuset på Helnæs
Eventuelle forslag til dagsor-
den skal være formand Jacob 
Haahr, 
Jasminvænget 10, 
5631 Ebberup, 
i hænde senest 8 dage før ge-
neralforsamlingen.
Bestyrelsen

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. Jacob Haahr
Tlf. 2015 9773

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

Petanque
Fmd. Niels Ellebæk
Tlf. 6477 1307

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

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

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

Frysehuset
Fmd. Kirsten Nielsen
Tlf. 6477 1500

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

Menighedsrådet
Fmd. Helle Blume Andresen
Tlf. 2370 2709

Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083

Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 20 53 52 15

Helnæs Tartelet Selskab
Fmd. Poul Dreisler
Tlf. 2482 2530

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

Det SKer NOVeMber 2011 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

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

Kæmpe Bankospil
 på Marcussens Hotel i Assens

Onsdag den 9. nov. Kl. 19.00 pladesalg starter kl. 18.00
Billetpris: kr. 50,- incl. kaffe og ostemad m. lodtrækn. 

på billet
Overskuddet går ubeskåret til humanitært arbejde.

Billetsalg: Storms Galleri, Østergade 54 og 
Assens Dyreklinik, Torø Huse Vej 10 

eller på tlf. 24 62 84 03

Soroptimist International Assens
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KØb Og SaLg PerSONLIge

Udlejes: Ferieappartment 
Sælges: Ny børnerejseseng 
300 kr., 2 stk. brugte, funk-
tionsdygtige (antikke) bræn-
deovne 8000 kr. og 6000 
kr. og Originale petroleums 
skibslamper pr. stk. 800 kr. 
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæs Byvej 3, DK-5631 
Ebberup
Tlf. 64 77 18 59

Mindre opbevaringsrum 
ønskes til leje
Mindre opbevaringsrum 
la ger el. lign. (ca. 20-30 
m2), ønskes til leje på Hel-
næs, til opbevaring af møb-
ler, helst med egen indgang.
Henvendelse venligst til
Bente og Peter
tlf. 63 73 70 73 

Sælges
Køjeseng, lakeret fyr, m. 
gode madrasser, velegnet til 
sommerhus, kr. 650 – Dob-
beltseng i almuefarver u. 
madras, kr. 500 – Flot mes-
singlampe m. hejs til kr. 400,
Reol, 186x88, kr. 200 – An-
tik engelsk petroleumslam-
pe, ændret til el, kr. 800 – 2 
PH 5-lamper, røde, kr. 750 
pr. stk., 2 ældre sofaer (3+2), 
rødt læder, 900/600 kr,.
Carsten Jensen, Hegningen 4, 
Tlf. 21 63 78 33
E-mail: mail@carsjens.dk

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

Vinteropbevaring på 
Hagenskov Gods
Både, campingvogne ol. 
Gode tilkørselsforhold.
Henvendelse:
Mail: holberg@hagenskov. dk
Eller: Britta Schall Holberg
Hagenskov Gods
5631 Ebberup.

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

Hjælp
Akut rengøringshjælp søges 
grundet sygdom.
Inge-Lise Laulund
Strandbakken 37
Tlf. 22 23 31 61

Sælges fra egen avl
Kartofler til 3 kr./kg, løg til 5 
kr./kg. og porrer, 5 kr. bund-
tet.
Bestil på tlf. 61 54 59 33. 
Træffes bedst efter kl. 17:00.
Der er mulighed for levering.
Klaus Bang, Helnæsgaard

JULEGAVE
Sidste frist 15. november.
Et minde for livet. Portræt af 
en af dine kære. Oliemaleri, 
f.eks. 40x50 pris 3.000 kr. 
Andre str. pris efter aftale. 
Der males efter foto. Foto 
og øvrige aftaler ved møde 
i atelieret. Se evt. portræt-
samlingen på www.alexan-
derthieme.net. Ring på 64 
77 14 54 eller skriv på mail: 
athieme@mail.dk

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

Musikkonsulent for Helnæs 
Kultur- og Musikforening, 
Karen Valeur, Bjergegyden 
9, 5631 Ebberup, fyldte 50 
den 8. oktober. HP ønsker 
hjertelig tillykke. Se artikel 
inde i bladet.

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

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
Kom selv og grav jeres nye 
kartofler op, ellers gør jeg 
det, mens I venter.
Ring og få et tilbud på større 
partier og på vaskede kartof-
ler. 
tlf. 31 33 41 49 / 64 77 12 68
Regner Madsen

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

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

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

STØT ANNONCØRERNE
DE STØTTER OS

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.dk

ZONETERAPI  
OG MASSAGE

Bodil Stevnsbo
Brydegårdsvej 11

64 77 16 12 
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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

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

–  V I N  M E D  S JÆ L  – 
Willemoesgade 2 · 5610 Assens · Tlf. 6471 1163 · www.vinspecialisten.dk
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Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser

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

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

Vil du også have annonceret 
din ejendom i homenyt

kontakt home Assens

- homenyt uddeles gratis hver 14. dag 
til 225.000 husstande på Fyn!
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Ved et tilfælde har jeg fået 
et nummer af Helnæsposten 
og det har inspireret mig til 
at henvende mig til jer. Jeg 
har nemlig et gammelt fami-
liebillede, som stammer fra 
Helnæs. Det er et billede af 
skolebørn fra Helnæs Skole. 
Jeg kender ikke billedets al-
der, men det kan godt være 
60-80 år gammelt. Billedet 
interesserer mig fordi læ-
rerinden på billedet, som 
sidder ved siden af manden 
med den sorte kalot, skulle 
være min fars moster. Hun 
hedder Ane Simonsen og er 
født i 1874 i Aidt i Jylland. 
Måske findes der beboere på 
Helnæs, som kan hjælpe mig 
med oplysninger om billedet. 
På forhånd siger jeg mange 
tak.
Kan jeg få jer til at bringe bil-
ledet med en opfordring til at 
henvende sig til mig, hvis der 
er en eller flere beboere, som 
ved noget om billedet.

Venlig hilsen
Johannes Jacobsen
Møllevænget 2
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 14 86
E-mail: 
johannesjacobsen@
webspeed.dk

En læser af HelnæsPosten har 
sendt ovenstående appel. HP 
har søgt at finde ud af mere 
om billedet. Jf. et opslag i Car-
lo Jacobsens Helnæs Sogns 
historie, er læreren, manden 
med den sorte kalot, Jacob 
Christian Markus Olivarius 

Runge, der faktisk var født på 
Helnæs skole, idet hans far, var 
lærer her. Han afløste faderen i 
embedet i 1891 og var lærer i 
40 år, indtil han pensioneredes 
i 1931. Hvem er de tre mænd 
i søndagstøjet? Lærer Runge 
døde i 1933.

efterlysning

Efterlysning, Helnæs Skole ca. 1930


