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tLæs mere på side 4

Julen hænger i en tynd tråd. 
En tradition med 13 år på ba-
gen så ud til at stoppe. Sådan 
lød det i HP sidste nummer. 
Men så skete der noget. 

JuLEn
af Poul Dreisler 

Hvor mange julehistorier af 
den gammeldags slags er 
ikke endt med konstateringen 
af, ’at så blev det alligevel jul’. 

milien Dag Larsen og Randi 
Sørheim og deres to børn den 
15. august, da de efter et år 
på Møllen skulle tilbage til 
deres arbejde og skole i Nor-
ge. Jesper er udlært maskin-
snedker, men har opgivet sit 
fag, da han måtte igennem 
et langvarigt sygdomsforløb, 
som han dog nu er kommet 
sig over. Jesper var elev på 
Køng Højskole, da han hørte 
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Julen står 
for døren

Find gaven hos
HELNÆS ANTIK
Tlf. 64 77 14 85

om Møllen på Helnæs, og her 
kunne han godt tænke sig at 
bo og arbejde. Han arbejder 
nu med at vedligeholde ste-
det samt tage sig af udlejning,  
gæster o.a. Han holder meget 
af at være der. Og nu har han 
pludselig fået gang i juletra-
ditionen igen, ved at sætte sig 

Gerne ved at et mirakel indtraf 
eller en person i sognet trak i 
trådene. Og så med to søn-
dage – en nyudvikling. Det er 
blevet til: Marked på Møllen  
Der vil i år være julemarked 
på Helnæs Mølle søndag den 
12. og 19. december kl. 11-16, 
begge dage.

ny mand på møllen

Jesper Kristensen afløste fa-

Jul på Helnæs

foto: Jesper Kristensen
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julen
Jul i Møllen på Helnæs
julen hænger i en tynd tråd. Sådan lød det i HP i sidste nummer. 
Men så skete der noget. 
Se forsiden og side 4

Livshistorie
Om Inge og Hans Lund og Sørens gård.
Fortiden, og fortællingen om den, bliver her præsenteret ved hi-
storien om Inge og Hans Lunds opvækst, møde med hinanden og 
deres liv som nabo til en endnu ældre tid gennem historien om 
Hans Sørensens og Sørens gård.
Se side 5

Fødselsdagsinterview
Jeg har altid været meget heldig
Ellas bedsteforældre har givet hende en fast grund at leve sit liv på. 
Her har hun lært sit fadervor og har ofte hørt ordene: ’Hvis bare 
folk ville bede deres fadervor, så ville verden se bedre ud.’
Se side 6 og 7

Helnæsbugten XII
Helnæsbugten - til nytte og fornøjelse
Elleve artikler er skrevet med udgangspunkt i bugten. I denne tolv-
te trækkes nogle generelle træk ud af den mangfoldighed, som er 
præsenteret i de elleve foregående.
Se side 8 og 9

Højskolen under forandring 
Højskolen på Helnæs gennemfører justeringer på flere planer, bl.a. i 
sit undervisningstilbud og der ses fortrøstningsfuldt på fremtiden.
Se side 10

KORT nYT
vinterfest i Forsamlingshuset, side 4
Foredrag på Højskolen om de fynske landsbyer, side 4
Alexander Thieme ikke længere på Højskolen, side 7
Torsdagsklubben, side 9
vejr og klima, side 9
Fernisering på Galleri Helnæs gl. Præstegård, side 11
O.m.a.

På grund af manglende plads udgår HP+ i dette nummer. Lige-
som nogle af gratisannoncerne i Køb & Salg. De medtages i næste 
nummer. 

Ved årets udgang
2008 og 2009 var årene hvor finanskrisen viste, at vi 
ikke kan vide os sikre på noget som helst. 2010 blev året, 
hvor man i Europa lukker enorme huller i statskasserne 
ved hjælp af solidarisk fællesskabsfølelse og af simpel 
nødvendighed. Her i landet er der nedsat råd og kommis-
sioner, der skal finde ud af, hvordan vi kommer videre og 
atter får lidt vind i sejlene. Samfundet er gået i stå, siges 
det. I vores kommune falder indbyggertallet.

Hvad så hos os selv? Er der positive højdepunkter? Det 
er der. Helnæs blev udpeget som årets landsby i Assens 
Kommune. Det markerer Helnæs som et sted, hvor der 
sker noget værdifuldt. Vi har haft to afstemninger, hvor 
et stort flertal stemte nej til at Helnæs burde omfattes af 
‘Nationalpark Det sydfynske Øhav’ og et flertal stemte 
imod, at der skulle arbejdes videre med en vindmølle på 
Helnæs. Om det er positivt, er noget den enkelte må afgø-
re med sig selv. At en lokalplan med henblik på at bevare 
Helnæs som et sted, hvor husene er helårsbeboelser, blev 
vedtaget uden sværdslag, er positivt, at en driftig mand 
køber mejeriet og begynder at bygge det om til beboelse 
er optimisme, at Højskolen lægger om og ansætter nye 
lærere, at campingpladsen har haft sin bedste sæson og 
nu har fået leveret de hjertestartere, som beboerne har 
samlet skrot ind til, at der måned efter måned er tilslut-
ning til fællesspisning, at foreningerne fungerer fornuf-
tigt, så borgerhus og forsamlingshus udnyttes til glæde 
for mange, er alt sammen meget positivt. Spørgsmålet er 
blot om alle disse positive træk kan skabe de værdier, der 
skal til, for at vi atter kan få skabt et samfund i dynamisk 
vækst?

HelnæsPosten har haft et stabilt år på godt og ondt. Vi 
mistede en vellidt og altid positiv medarbejder ved Ger-
ner Bauers død. Et savn, som skabte en stor udfordring 
for os alle.  Med udgangen af dette år slutter Jakob Haahr 
sit virke ved HelnæsPosten, da han er flyttet fra øen. Tak 
til Jakob for den altid muntre, positive og konstruktive 
holdning, der har præget hans gode artikler. Dog, ’Avisen 
skal ud’, hvilket en trofast skare fortsat sørger for. Tak til 
alle for deres indsats i 2010. 

Vore annoncører, abonnenter, læsere, 
medarbejdere og leverandører ønskes en glædelig 

jul og et godt nytår. Vi udkommer igen torsdag 
den 6. januar 2011. 

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

MInDEORD

”Nu titte til hinanden” er 
skrevet af B.S. Ingemann 
i 1837. Han har ingen stor 
stjerne blandt præster. Han 
regnes af mange for sødla-
den og sentimental. Urealis-
tisk, romantisk og barnligt 
naiv i sin tillid til godhedens 

og kærlighedens magter. Så-
dan har jeg også selv set på 
Ingemann og hans salmer. 
Men med tiden er jeg kom-
met til at holde mere af dem. 
Det er heller ikke rigtigt 
at Ingemann var naiv. Han 
vidste godt fra sit eget liv, 

at tilværelsen også rummer 
ondskab, mørke og tab. Han 
mistede sin far tidligt, da han 
var 11 år. Og efter faderens 
død blev han mishandlet fy-
sisk og psykisk på Slagelse 
latinskole. Sin mor mistede 
han da han var 20 og de føl-
gende år alle sine brødre. 
Salmen er blevet til på et 
tidspunkt, hvor børnedøde-
ligheden ramte næsten alle 
familier. Og det afspejles 
også i salmen, i øjet der græ-
der, og barnet, der bæres op 
til Gud på armen. I sneglen 
og ormen, som færdes i den 
kolde jord, hvor mørket og 
døden råder. Men selv i den 
virkelighed er Gud at finde, 
siger salmen.
”Nu titte til hinanden” er en af 
de 7 morgensange som Inge-
mann skrev til hver af ugens 
dage. Det er morgensangen 
til om lørdagen. Dagen hvor 
Ham, der ved juletid kom for 
selv at være barn, hos ”alle 
jordens børn”, lå i sin grav. 
Det er klar Kristus forkyn-
delse for børn i alle aldre. Og 
Ingemann kendte altså godt 
til tilværelsens mørke. Mør-
ket får bare ikke lov at fylde i 

hans salmer. For det er noget 
andet som bærer hans tilvæ-
relse. Og det er det han dig-
ter om. Han digter om lyset. I 
stedet for at beklage sig over 
hvor meget magt mørket har i 
verden. For det sår bare mis-
mod, tvivl og håbløshed. Og 
det er ikke bare spild af tid. 
Det er mistillid til lyset. Så 
Ingemanns salmer er præget 
af en lys optimisme. Ikke en 
optimisme som gælder vore 
egner evner og muligheder. 
Men som skyldes lyset fra 
oven, fra Gud.

H E L N Æ S H U S 
Grafisk

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

 www.helnaeshus.dk
ELARBEJDE MED GARANTI

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

1 Nu titte til hinanden de favre blomster små, 
de muntre fugle kalde på hverandre; 
nu alle jordens børn deres øjne opslå, 
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.

2 Den kære Gud og Skaber den mindste orm er nær: 
han føder fugl og markens lilje klæder; 
dog menneskenes børn har han allermest kær, 
Gud ånder på øjet, når det græder.

3 Guds Søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå, 
hans vugge stod på jord foruden gænge. 
Guds Himmeriges fryd har han lovet de små 
og blomster fra Paradisets enge.

4 Guds Søn har os så kær, han er børnevennen stor, 
han bærer barnet op til Gud på armen; 
han storm og hav betvang, da han vandred på jord, 
men børnene leged ham ved barmen.

5 O du, som os velsigned og tog i favn de små, 
en morgen se vi dig i Paradiset; 
du lærte os til Gud vore øjne opslå, 
evindelig være du lovpriset!

nekrolog
Mandag den 8. november 
2010 kl. 4.30 om morgenen 
døde Kenn Busborg Eklund 
på sygehuset i Svendborg. 
Han var indlagt torsdagen i 
forvejen for at få taget vand 
ud af kroppen, men man 
opdagede omfattende or-
gansvigt og blødning i spise-
røret. Han blev lagt i narkose 
til operation, men vågnede al-
drig op igen. Kenn var ellers 
meget livskraftig som barn, 

han var ved fødslen dengang 
Danmarks mindste barn, der 
overlevede at være født 3 må-
neder for tidligt med en del 
defekter som han kom sig 
over senere. I sine unge dage 
var han ”damernes” ven, af-
holdt og charmerende. I vore 
dage ville han vel være be-
tegnet som DAMP barn, der 
var altid gang i ham. I 2003 
fik han en svær depression, 
der sendte ham på førtids-
pension. Han flyttede tilbage 

til Helnæs på Ryet 21A, hvor 
vi kunne se efter ham. Man-
ge kendte ham vel dårligt, 
fordi han blev lidt sky over 
for mange mennesker, men 
de nære venner, der kendte 
ham, vidste han var kærlig, 
morsom og betænksom. Det 
tog hårdt på ham da hans 
mor døde i 2009, og det slog 
benene helt væk under ham, 
da hans ungdomsven Niels 
Ulrik også døde i sommer. 
Hans levevis og den megen 

stærke medicin ødelagde 
langsomt hans krop. Kenn 
efterlader sig en søn, Pelle, 
der bor på Sjælland, bisæt-
telsen har fundet sted og han 
stedes til hvile ved siden af 
sin elskede mor.

Æret være hans minde.
Dan
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Fortsat fra forsiden

i spidsen for, at der igen i år 
kunne blive et marked i Møl-
len – og det lykkedes. Han er 
ikke helt færdig med at hyre 
udstillere og folk, der har no-
get spændende til salg. Sådan 
som det ser ud nu, er der føl-
gende personer og produkter: 

Der er foreløbig aftale om føl-
gende boder i Møllen:
Jesper Kristensen - Juletræer, 
pyntegrønt, dækkegran og sup-
pe på bål
Annelise Larsen – Glögg, æb-
leskiver og dekorationer
Marianne Therp – Spegepøl-
ser, rullepølser af lam og andet 
fra Helnæs Naturlam
Babadut - Alt til baby/børn
Susan Ascot - Pynt og brugs-
kunst

Alt vil foregå på møllens 
område, hovedsageligt om-
kring Stalden og Møllehuset. 
Jesper arbejder stadig på at få 
flere med, og han mener de 
næste boder er lige om hjørnet. 

’Det er håbet, at vi ved at sam-
le “Jul på Helnæs” på møllen 
kan skabe en hyggelig dag og 
få alle de lokale samt alle in-
teresserede til at komme og 
bakke op om “Møllens jul”, 
og derved skabe en tradition 
for, at man selvfølgelig fort-
sat skal lægge sin søndagstur 
omkring Helnæs ved juletid’ 
siger han og fortsætter ’Skulle 
der være andre, der vil være 
med, er det ikke for sent’. Jes-
per inviterer andre interesse-
rede, eller nogen, der mener 
de lige har en idé, op på møl-
len og få en snak med ham.

Også juleri andre steder

Det skal dog tilføjes, at der 
også på Strandbakken 35 er 
julemarked med patchwork 
o.m.a. Der er tændt for jule-
musikken i Antikken på Bø-
geskovsvej og dagen slutter 
med kirkekoncert, suppe og 
fællessang i Forsamlingshu-
set.

KORT nYT
Julestue på  
Strandbakken
Quiltepigerne holder også i 
år julestue på Strandbakken 

Masser af julegaveidéer
Lis Sørensen lægger atter i år 
forretningslokaler til julestu-
en med et utal af gaveidéer. 
Lis fortæller, at der i år er 3 
piger som har syet et udvalg 
af smukke patchworkarbej-
der. En af pigerne er også 
ferm til filtede ting og hun 
maler også mindre billeder; 
alt sammen med henblik på 
salg i julestuen.
Lis lover, at der er et stort ud-
valg i dækkeservietter, gry-
delapper, engle, hjerter og 
meget andet, der kan friste 
som julegaver under træet. 
Se billedet, der stammer fra 
et tidligere år. Som noget nyt 
i år sælges også flotte julede-
korationer, slutter Lis Søren-
sen.

pd

Quiltepigernes  foto: gb
juleudstilling 2009

Foredrag på Højskolen 
om de fynske landsbyer
Engang boede størstedelen 
af Danmarks befolkning i 
landsbyer. Der var stort set 
ingen bebyggelse i det åbne 
land og bybefolkningen ud-
gjorde et lille og aparte min-
dretal. Udviklingen har som 
bekendt gjort, at det forhold 
er totalt forandret. Der er sik-
kert dem der mener, at det er 
os, der bor i en landsby, der 
udgør et lille og aparte min-
dretal. Hvordan det er gået 

sådan, vil jeg forsøge at bely-
se i et foredrag om landsbyer-
nes udvikling fra jernalderen 
og frem. Jeg vil komme ind 
på, hvad en landsby er eller 
rettere var, hvordan den har 
ændret sig over tid, og hvor-
dan landsbyen har formet det 
danske landskab og ændret 
den danske mentalitet. Fokus 
vil især være på de fynske 
landsbyer.  Foredragsholder: 
Chr. Falk Rønne. konst. for-
stander. (Se også Det sker..)

pd

Vinterfest i  
Forsamlingshuset
En festlig nyskabelse ser da-
gens lys den 29. januar 2011. 
Helnæs Kultur- og Musikfor-
ening og Forsamlingshuset 
indbyder i fællesskab til en 
festaften med mad, musik og 
dans. Musikken frembrin-
ges af De Thorøhuse Spille-
mænd. Maden har man enten 
med hjemmefra eller køber 
på stedet. Endnu engang dis-
ker Annelise op med lækker 
mad. ”En platte af Annelises 
de bedste”. Drikkevarer for-
ventes købt på stedet til for-
nuftige priser. I det hele taget 
er det ikke en aften, der vil 
ruinere deltagerne. Entré incl. 
kaffe og kringle med egen 
mad koster 75 kr. Skal man 
have en platte er det dobbelt 
op, dvs. 150 kr. Der er god 
tid til at mobilisere gæster 
og familie, også udefra, idet 
man skal tilmelde sig senest 
den 22. januar. Alt dette vil 
der blive givet besked om ved 
omdelingen af invitationen og 
ved endnu en meddelelse her i 
bladet i 2011 nr. 1. 

pd

Thorøhuse Spillemænd

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
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Fortiden, og fortællingen om 
den, bliver her præsenteret 
ved historien om Inge og Hans 
Lunds opvækst, møde med 
hinanden og deres liv som 
nabo til en endnu ældre tid 
gennem historien om Hans 
Sørensens og Sørens gård.

LIVSHISTORIE
af Susanne Sørensen 

Der står en lille kasse nede 
ved alfarvej med lidt forskel-
lige grøntsager: kartofler, 
porrer, en tot persille og lidt 
løg. Desuden et glas til penge, 
- altså høflig selvbetjening 
og et tegn på tillid til deres 
medmennesker. Det sidste er 
også betegnende for ejerne af 
grøntsagerne, nemlig Hans 
og Inge Lund, som bor i den 
gamle gård for enden af den 
lille grusvej. Jeg opsøger dem 
og får dem til at fortælle lidt 
af deres historie.

Inges opvækst

Inge blev født i et værelse på 
Helnæshus, der dengang var 
et udskænkningssted med bal 
lørdag aften. Hun var datter af 
Linda, der var ugift. Da Inge 
var 5 år fandt Linda sammen 
med Søren, som stammede 
fra en af de ældste gårde på 

Helnæs, skråt overfor kroen. 
Den gård eksisterer ikke 
mere, det vender vi tilbage 
til. Her boede Søren sammen 
med sin far, enkemand Hans 
Sørensen. Udover landbruget, 
som var hovedindtægten, bi-
drog Linda til livets ophold 
ved at arbejde bl.a. på kroen.  
Inge gik i skole her på Helnæs 
sammen med nogle børn nede 
fra stranden, samt med lege-
kammeraten Mary fra Linde-
gård, der var den nærmeste 
nabogård. De var 9 børn i 
klassen, som blev konfirmeret 
samtidig, heraf var de 7 piger. 
Man gik i skole, ingen havde 
cykler. Cykler var noget, man 
fik i konfirmationsgave. Så 
var man “voksen”, gik ud af 
skolen, og kom ud i det ’pul-
veriserende’ liv. 

Efter skolen og mødet  
med Hans

Inge kom i huset hos den 
lokale sognefoged, Anders 
Bang på Mosegård, gift med 
Maren. Det var et liv med 
skuren og skrubben. Senere 
kom Inge bl.a. til Gudmunds-
dal, hvor hun var stuepige. 
1950 blev året, hvor Inge og 
Hans traf hinanden. Hans 
kom fra Lolland og skulle 
arbejde på Øxnebjerg Mølle 

som karl og Inge gik til gym-
nastik i Ebberup.  3 år senere 
blev de ringforlovede - det 
gjorde man dengang - og et 
par år efter blev de så gift. 
Efter endnu et par år flyttede 
de ind som forpagtere på den 
gård, hvor de bor den dag i 
dag - det var i 1958 og Inge 
var højgravid med det første 
af parrets to børn. Forpagt-
ningen var på betingelse af, 
at den gamle ejers far måtte 
bo der sammen med dem til 
sin død. Han hed Lars og 
ville ikke flytte fra gården. 
Og så var han vist lidt for-
vent. Så Inge havde ham på 
kost i tre samfulde år og det 
var ikke altid lige nemt, først 
efter Lars´ død, kunne Inge 
og Hans købe gården af svi-
gersønnen Lauritz, som selv 
havde giftet sig til Anna og 
Kildegård.

Linda og Inge bliver naboer

 Nu var mor Linda og dat-
ter Inge så naboer. Søren 
og Hans hjalp hinanden og 
havde et godt naboskab. Men 
en dag i foråret 1974, efter at 
Søren og Hans har stået og 
kigget på træknopperne, der 
er lige ved at briste, siger Sø-
ren, at han “når nok ikke at 
se træerne springe ud”. Sam-
me dag sætter han sig i sin 
lænestol for at blunde, mens 
Linda går over til naboen 
for at sludre lidt, og da hun 
kommer tilbage, sidder Sø-
ren i sin stol og er død. Men 
parret nåede da at holde sølv-
bryllup, og så endda under 
ølstrejken, der tørlagde hele 
Danmark!  Så nu var Linda 
enke, men havde heldigvis 
datter og svigersøn lige ved 
hånden. Blandt andet ville 
Hans gerne hjælpe Linda til 
lidt bedre toiletforhold, så 
hun ikke skulle udenfor, men 
Linda ville hellere have, at 
der blev installeret et tørklo-
set inde i den gamle bageovn, 
som så blev camoufleret med 
et forhæng. (Før i tiden var 
bageovne en stor “ bule” der 
gik ud fra ydervæggen). Men 

vi skal lige vende tilbage til 
“Sørens gård” som ikke er 
mere.

Sørens gård brænder

Søren sagde altid, at her på 
Helnæs kunne lynet bare ikke 
slå ned. Her er vand hele vejen 
rundt, skov med gamle høje 
træer o.s.v. Ingen kunne hel-
ler huske, at det nogensinde 
var sket. Og så sker det allige-
vel. En tidlig morgen i august 
1994 slog lynet ned - måske 
fordi der lå en vandåre direkte 
under gården - og Linda blev 
kun lige reddet ud af Hans i 
sidste øjeblik. Gården brænd-
te totalt ned, meget hurtigt. Så 
sådan endte ’Sørens gård’. På 
et tidspunkt havde frednings-
styrelsen været interesseret i 
at frede ejendommen, men så 
vidt kom man så aldrig, inden 
det var for sent. I meget gamle 
dage - dengang Helnæs hørte 
til under Frederiksgave (nu 
Hagenskov) gods - fungerede 
Sørens gård som »rastested« 
for herskaberne, når de be-
søgte Helnæs. Her kunne de 
få hestene opstaldet, selv få et 
hvil, en dram og lidt at spise 
inden de drog hjem igen. 

Linda dør i nye omgivelser

Linda døde i 1998 efter en 
kort indlæggelse - mæt af 
dage - hun blev godt 90. Efter 
hendes hjem brændte, boede 
hun en kortere overgang hos 
Hans og Inge, mens der blev 
bygget et nyt hus til hende 
ved brandtomten, men her 
nåede hun aldrig at blive glad 
for at være. Hun var på da-
værende tidspunkt blevet lidt 
dement, og spurgte tit Inge 
om, hvor længe hun skulle bo 
der og passe på naboens hus. 
Men hun nåede altså at bo tre 
år det nye sted. Og Hans og 
Inge, de er her da heldigvis 
endnu. Da jeg bevæbnet med 
blok og blyant går op til deres 
gård for at skrive dette, ligger 
Hans såmænd på knæ i si-
lende regn og graver kartofler 
op. Der skal jo være fyldt op 
nede i den lille bod. 

Om Inge og Hans Lund og Sørens gård

Hans Lund ved boden   foto: ss
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Vi mærker tydeligt under be-
søget, at Ellas bedsteforældre 
har givet hende en fast grund 
at leve sit liv på. Her har hun 
lært sit fadervor og har ofte 
hørt ordene: ’Hvis bare folk 
ville bede deres fadervor, så 
ville verden se bedre ud.’

FØDSELSDAGSInTERVIEw
Anne Hansen og Marianne Therp 

Ella Skøtt – før Strandbak-
ken 49, Helnæs, nu Korsvang 
i Assens - blev 80 år den 19. 
september 2010. I den anled-
ning har HP aflagt Ella et be-
søg på Korsvang i Assens.
Over en kop kaffe fik vi en 
hyggelig snak om Ellas liv – 
lige fra hendes fødsel på Hel-
næs til nu, hvor hun blev fejret 
i familiens skød i anledning 
af sine firs år. 

barndom og skolegang

Ella har levet det meste af sit 

liv på Helnæs. Hun er født i 
ejendommen Bøgeskovsvej 
7 og der boede hun med sin 
mor og sine bedsteforældre 
de første 4 år og nød godt af 
deres omsorg.
Ellas næste hjem blev Bra-
hesholm, hvor hendes mor fik 
arbejde. Her gik hun i Mel-
lemballe skole og var, som de 
andre elever på skolen, meget 
glad for læreren Karl Jørgen-
sen og selvom de flyttede til 
Dærup fortsatte Ella i den 
samme skole, hvor hun havde 
flere gode veninder. Hun cyk-
lede dertil de ca. 6 km. 
En dag cyklede hun med en 
veninde til Brugsen for at 
købe skistøvler. De så, at god-
set Brahesholm brændte. Ella 
fortæller, at hun hørte køerne 
brøle, og at det var voldsomt 
for hende at være vidne til. 
HP ś udsendte mærker tyde-
ligt, at det var en oplevelse, 

der havde gjort et stort ind-
tryk på Ella.

Tilbage til Helnæs

Som 12årig flyttede Ella igen 
til Helnæs til bedsteforældre-
ne Else og Henning Pedersen. 
Hun prøvede her forskelligt 

arbejde i landbruget – malk-
ning – vask af spande og roe-
hakning. Da hun siden med 
sin mand flyttede til Sønder-
jylland, kunne han derfor stolt 
fortælle, at hun kunne klare 
malkning af køer og flere an-
dre arbejdsopgaver. De sidste 

Jeg har altid været 
meget heldig

Ella og Hans Skøtt  foto: privat
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2 år gik Ella i Helnæs skole 
ved Gemal Hansen.
Vi mærker tydeligt under be-
søget, at Ellas bedsteforældre 
har givet hende en fast grund 
at leve sit liv på. Her har hun 
lært sit fadervor og har ofte 
hørt ordene: ’Hvis bare folk 
ville bede deres fadervor, så 
ville verden se bedre ud.’

Ægteskab med Hans Skøtt  
og to børn

Meget tidligt traf Ella sin 
kommende mand, Hans Skøtt, 
som tjente på ’Aserhøjgård’ 
hos Harald Storm. Hans kørte 
mælk til mejeriet, så det blev 
til et dagligt gensyn mellem 
Ella og Hans.
I 1947 blev Hans og Ella gift 
og de blev forældre til Karl 
Find. I 1969 fik de Lene. De-
res fælles hjem på Helnæs var 
Strandbakken 49. Hans blev 
fisker. Han hjalp også fiskerne 
Vikkelsøe, Fløjborg og Han-
nibaldsen. Desværre døde 
Hans pludseligt – han blev 67 
år gammel.

Helnæshus

En meget betydningsfuld del 
af Ellas og Hans’ liv har væ-
ret deres tid som bestyrerpar 
på Helnæshus for Børnegår-
den Frederiksholm i Køben-
havn. Sammen stod de for alt 
arbejdet, som omfattede mad-
lavning, rengøring og al ved-
ligeholdelse ude som inde. 
Ella stod for madlavning og 
alt andet i huset og Hans for 
haven og den udendørs vedli-
geholdelse. Mange unge piger 
har haft sommerjob hos Ella 

og utrolig mange børn har 
nydt godt af Ellas sans for en 
snak på det rigtige tidspunkt. 
Uden for sommersæsonen, 
når aktiviteterne på Helnæs-
hus lå stille, arbejdede Ella 
med andre ting, blandt andet i 
marken med roer, kartofler og 
gulerødder. 

Menighedsrådet

Ella havde også tid til for-
eningsarbejde. Hun sad i me-
nighedsrådet 27 år, de fleste 
af årene som næstformand. 
Mange vil huske hendes 
flotte kaffeborde ved forskel-
lige lejligheder, og der var 
altid tænkt på diabetikerne. 
Vi, som arbejdede sammen 
med Ella, kunne ikke undgå 
at mærke hendes omsorg for 
ældre og ensomme, samt hen-
des opmærksomhed overfor 
de ansatte i kirken.
Og det var længe før man 
havde udnævnt en person i 
menighedsrådet til at tage sig 
af den opgave.

’Jeg har været meget heldig’

Ella er stadig slagfærdig og 
hyggelig at være sammen 
med. Hun siger om sit liv: ’Jeg 
er født heldig og har altid haft 
gode mennesker om mig’, 
især nævner hun Hans mange 
gange. Ellas store glæde nu er 
familien, de 5 børnebørn og 
de 4 oldebørn. 
Hendes runde fødselsdag blev 
fejret med spisning for de 
nærmeste, hvor hendes datter 
Lene – den dejlige pige - hav-
de sørget for alt på den bedste 
måde.

Ella Skøtt  foto: privat

KORT nYT

Foredrag på Højskolen
Der har de sidste 5 onsdage 
været afholdt 5 offentlige 
foredrag på Højskolen på Hel-
næs. Det startede med et fore-
drag om fynsk bindingsværk 
og sluttede med ’Stamceller 
-forskning og behandling’. 
Ind imellem tre foredrag om 
mellem- og sydamerikanske 
indianere. Større emnemæs-
sig spredning kan næppe 
tænkes. Hvilket dog er gan-
ske udmærket og vel også 
kendetegnende for en højsko-
le. Første foredrag var med 
en ekstern foredragsholder, 
de tre følgende med Mette 
Jørgensen, lærer ved skolen. 
Det sidste med prof. emeri-
tus Jens Zimmer på hjem-
mebane, viste sig faktisk at 
være det sidste arrangement 
i befolkningsforeningens liv. 
Dan Ravn – Joensen forkla-
rede på foreningens vegne, at 
efter Niels Ulriks død i som-
mer var der ikke længere en 
ledende kraft. Således måtte 
en planlagt fodboldkamp til 
sommerfesten aflyses, idet 
ingen andre end Niels Ulrik 
kunne organisere den. 
Foredragene skal ikke refe-
reres her, men det skal næv-
nes, at der har været en del 
forskel i tilslutningen. Måske 
fordi det sidste foredrag blev 
medarrangeret af HBF var 
der her et pænt og flot frem-
møde. Indianerforedragene 
blev også fulgt pænt efter 
annonceringen var slået igen-
nem. 
Det første foredrag var  svært 
at finde et stort publikum til 
og der var da næsten heller 

ingen tilhørere, selvom det 
var spændende. 
Det er godt at Christian Falk 
har taget initiativ til at åbne 
Højskolens døre for et lokalt 
publikum og man må håbe at 
tilbuddet bliver modtaget posi-
tivt, selvom alle i dag har over-
ordentligt travlt med mange 
ting samtidig. (Se Kort Nyt 
med nye foredrag i 2011 side 
4).

pd 

Alexander Thieme ikke 
længere på Højskolen
Det kan være svært at følge 
med som månedsmagasin. 
Samme dag som HP’s novem-
bernummer blev omdelt med 
bemærkningen om, at Sasha 
ikke ændrer sit tilhørsforhold 
til Højskolen, sendte Sasha sin 
opsigelse til samme Højskole. 
En opsigelse uden dramatik, 
men efter en hurtig beslutning. 
Det fremgår af en anden arti-
kel her i bladet, at der er sket 
omlægninger på højskolen. Og 
i sammenhæng hermed syntes 
Sasha, at han hellere ville være 
helt fri til at gøre noget for sig 
selv. Bl.a. udbyde kunstkurser 
på sin ejendom på Helnæs By-
vej. Et kursus var tilrettelagt. 
Sasha oplyser, at der kræves 
en længere indkøringsperiode 
inden publikum får øje på nye 
muligheder. Han prøver nu 
at gå en anden vej. På ’Jul på 
Helnæs’ dagen, den 12. de-
cember, inviterer han og hans 
kone Tania Helnæsboerne til 
et to timers gratis malekursus 
(Se annoncer her i bladet) 

pd

Jens Zimmer – Foredrag om stamceller foto: D R-J
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13. november - 15. december 2010
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ObS - Lørdag den 11. december holdes lukket

Hermed TAK for interesse og besøg i den gamle præstegård 
i det forløbne år.  Og velkommen igen til foråret!

Glædelig jul og godt nytår
Per Lyder Dahle

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

www.daLyPEaRTiNT.com

Helnæsbugten har været 
temaet i 2010. Elleve artikler 
er skrevet med udgangspunkt 
i bugten. I denne tolvte træk-
kes nogle generelle træk ud 
af den mangfoldighed, som 
er præsenteret i de elleve 
foregående.

HELnÆSbuGTEn XII
af Poul Dreisler og jakob Haahr 

Temaredaktøren, Jakob Haahr, 
skrev bl.a. som indledning i 
HP nr.1.2010:
”Det landskab, vi i de næ-
ste 12 måneder skal belyse 
fra forskellige vinkler, er 
Helnæsbugten. Bugten - den 
ligger lige derude.  En gang 
for længe siden var den af 
stor militær betydning og 
man beskyttede en del af den 
danske ledingsflåde i bugten 
for fjenden. Tidligere fore-
gik al handel og transport 
på havet og bugten udgjorde 
en ikke så lille landevej. Nu 
har bugten mistet sin direkte 
erhvervsmæssige betydning 
og bruges nu i højere grad til 
rekreative formål.  I 12 må-
neder vil vi belyse bugten fra 
forskellige vinkler og med 
forskellige øjne’. 

Hvad kom der så ud af det?

Der kom 11 artikler og denne 
sidste. Vi har samlet indtryk 
og viden, som forhåbentlig 
har givet læserne et bredere 
og dybere indhold til forstå-

else af hvilken betydning 
bugten har haft og stadig har 
for de mennesker, der bor 
omkring den og for dem, som 
søger den. Vi vil her samle 
indtrykkene fra artiklerne 
med begreber som hverdags-
liv, historie, inspiration, fan-
tasi, rekreation, fritidsliv, er-
hverv, herlighedsværdi etc. i 
forhold til bugten.

bugten og hverdagslivet

Bugten har været arbejds-
plads for fiskere, og et spi-
sekammer for de, der bor i 
nærheden med en båd lig-
gende i vandkanten til brug 
for fiskeri eller jagt. De sam-
me har ruser, net eller garn 
ude i bugten. Bugtens fiske-
bestand har været truet, men 
der er fisk at fange, hvis man 
ved hvordan. Det er for det 
meste ældre mænd, der fan-
ger fisk og bearbejder fang-
sten. De yngre, der køber 
hus nær ved vandet, har et 
andet hverdagsliv. Det bety-
der, at fiskemetoder gradvist 
forsvinder. Historien om den 
franske kok, der fik øje på, at 
bugten lå ganske nær ved og 
en kano ligeså, hentede sig 
et par spande muslinger til 
en herlig middag. Det kunne 
være hverdagslivet, men er 
det næppe. 

bugten til rekreative formål

Udsigt over vand har fået 
en herlighedsværdi. Siden 

Helnæsbugten – til 
nytte og fornøjelse

Bugtbillede, Rørmosegård   foto: Marta
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1960 érnes materielle udvik-
ling tog fart, er hverdagslivet 
med slid og slæb, gradvist 
blevet afløst af det rekreative 
liv, ved bugtens beboede ky-
ster. Gradvist ændres husene 
og beboelsen bliver en base 
for en anden slags menne-
sker end de, der byggede dem 
og boede i dem indtil for ca. 
50 år siden. Herligheden, 
bugtens nærhed, har værdi, 
som bliver kapitaliseret ved 
omsætning. Adgangen til 
naturen hører under denne 
overskrift. Vandrestier ved 
bugten kræver adgang. Sej-
lads under alle former hører 
naturligt med. Kajakken er 
blevet uhyre populær og har 
virkelig gode betingelser på 
en bugt med læ. Det samme 
har den historiske smakke-
jolle, et populært fartøj til 
bugtsejlads.

bugten som inspiration

Kunstneren fortalte, at hun 
inspireres ved at bo ved bug-
ten, og ved at samle bugtens 
materialer, som omsættes i 
arbejdet. Kursusvirksomhe-
den, hun driver, bruger bug-
ten som en kilde til kreativt, 
fantasifuldt arbejde. Vandet 
og mødet med kysten bliver 
ofte motivet for konkrete 
kunstudfoldelser. Man behø-
ver dog ikke at være kunstner 
for at have brug for inspirati-
on. Vandreture langs kysten, 
stunder ved en udsigt, kan 
give anledning til refleksion 
over tilværelsen. 

bugten og fortiden

Bugten og dens kyster er rig 
på kendt fortid. Stedet har 
været befolket af mange ge-

nerationer. Fra de først kend-
te folkeslag i stenalderen, i 
vikingetiden, i reformtiden 
til en udvikling i den moder-
ne tid, hvor hårdt slid og bar-
ske livsbetingelser er afløst 
af det rekreative liv.  Mange 
vidnesbyrd herom er aflejret 
i bugten og dens omgivelser. 
Studier af reformtiden for ca. 
200 år siden og frem, fortæl-
ler os, hvorledes de vilkår, vi 
lever under i dag, er blevet 
grundlagt. I artiklen ’I kajak 
til fortiden’ fortælles om en 
kajaktur, der fører den sej-
lende til de synlige tegn på 
de tidligst kendte tider.  En 
anden artikel har gengivet 
beskrivelsen af gamle fiske-
metoder og der er fortalt om 
isvintre med skøjter og isbåd 
på bugten. Gravning efter 
grus og sten er aktiviteter, 
der har efterladt synlige spor 
i landskabet, spor som i dag 
er (positivt) integreret i mil-
jøet. 

… og hvad så?

Jakob skrev i introduktions-
artiklen: ’Vi sætter ikke fo-
kus på et landskab henover 
et år kun fordi det er sjovt og 
spændende, vi gør det også, 
fordi vi håber at nogle læsere 
vil huske og måske også få 
inspiration til at bruge deres 
nærnatur’. Jakob slutter også 
serien. Han skriver: Det er jo 
ikke kun til inspiration ved 
brug af nærnatur. Artiklerne 
kan også ændre vores måde 
at se verden og bugten på. 
Landskabet er som en histo-
riebog, der fortæller historier 
om vores fortid, men også 
fortæller, hvem vi er i dag. Vi 
ser og tolker bugten forskel-

ligt, det giver respekt og ind-
sigt i de andres brug. Bugten 
er et landskab og et møde 
mellem kunst, fritid, historie, 
natur, hvor mennesker, natur 
og landskab hele tiden er i 
konstant forandring. 

Hvilke konsekvenser har det?

Selv om vi med f.eks. natio-
nalparkdebatten synes meget 
forskellige, og selv om vi 
bruger naturen forskelligt, så 
er der noget, der forener os: 
a) En fantastisk glæde ved 
naturen og et stort ønske om 
at passe på den. b) Forstå-
else for kulturhistoriske spor 
og ønske om at tage vare på 
dem. c) Naturen og bugten 

giver en kæmpe inspirations-
glæde for os alle. Vi har alle 
adgang til bugten, hvilket 
giver fantastiske oplevelser, 
som vi i dag tager for givet. 
Skal vi alle have samme ad-
gang til landjorden? Betyder 
det også, at vi skal sætte pris 
på det, der strækker bag ud. 
Smakkejollen – eks. på et 
fartøj der rækker bag ud og 
skaber link til kulturhistorie 
og selvforståelse. Men det 
betyder også, at når menne-
sker, natur, landskab foran-
drer sig, så skal vi huske at 
udviklingen ikke bare sker af 
sig selv. Vi har en vilje til og 
mulighed for at påvirke land-
skabet selv. 

KORT nYT

Vejr og klima
Det blev en pæn lille udstil-
ling, da Helnæs Lokalhisto-
riske Arkiv havde sat billeder 
frem på arkivernes dag den 
13. nov. De fremmødte vi-
ste interesse for Helles flotte 
vejrbilleder.  Flere havde be-
redvilligt lånt os fotografier 
af vejrfænomener på Helnæs. 
Det siger vi tak for.  
Hvis andre ønsker at se vores 
plancher kan det stadig nås. 
Vi har åbent som sædvanlig 
første lørdag i måneden – alt-
så d. 4. dec. 9.30 til 11.30.
Vores store udstilling bliver i 
marts, og da vil vi sætte fo-
kus på Langøre og området 
deromkring

ah

Torsdagsklubben
Den 3. klubeftermiddag i 
denne sæson kom 4 medlem-
mer af ”De Torøhuse Spille-

mænd”. De spillede og sang 
for os den 12. oktober. Det 
blev som vanlig en rigtig fin 
og festlig eftermiddag, hvor 
vi bl. a. hørte flere af num-
rene fra deres nye cd med 
fynske sange.
Den 28. okt. havde vi besøg 
af Helle Andresen, der viste 
os en hel del af sine flotte 
Helnæsbilleder både som 
lysbilleder og nogle i ram-
mer. Helle har stor interesse 
i at fotografere de små og 
fine detaljer i naturen og lave 
spændende billeder af dem. 
Billederne gav anledning til 
megen god og livlig diskus-
sion.
Sidste gang inden jul er den 
9. dec. Der skal vi se og høre 
om Annes Lyøbroderier, og 
Inger Lund vil læse en jule-
historie. Der serveres æble-
skiver til kaffen. Alle er som 
sædvanlig velkommen.

Orkanskade 1999, Ryet 22  foto: pd

Bugtbillede, Tilbage til fortiden 2010 foto. Mikael H. N.
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Assens Dyreklinik
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www.assensdyreklinik.dk
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Åbent alle dage kl. 12-21
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info@gammelbrydegaard.dk
www.gammelbrydegaard.dk

Højskolen under 
forandring 
Højskolen på Helnæs gennem-
fører justeringer på flere planer, 
bl.a. i sit undervisningstilbud 
og der ses fortrøstningsfuldt på 
fremtiden.

HØJSKOLEn
af Poul Dreisler 

2010 har været et hårdt år for 
Højskolerne, idet regeringens 
økonomiske genopretning 
efter finanskrisen også har 
ramt denne institution. Hen-
over foråret og sommeren 
har et slag bølget frem og 
tilbage om de beskæringer i 
tilskuddet til højskoler og til 
højskoleophold, som er plan-
lagt gennemført i finanslo-
ven. Det er endt med, at der 
generelt skæres i tilskuddet 
med ca. 10%. Det lyder må-
ske ikke af meget, men da 
mange højskoler har en øko-
nomi, der balancerer på kan-
ten af eller under nul, skal 
der ikke meget modgang til, 
før det kommer til at knibe 
for alvor. Også Højskolen på 
Helnæs skal i det kommende 
år spare en del penge i for-
hold til sidste år. 

udfordringerne

Det kræver nytænkning og 
ændringer, som ikke kan und-
gå at sætte sit præg på daglig-
dagen. Udover de økonomiske 
udfordringer, skal højskolen 
også gennemføre et generati-
onsskifte, idet dele af lærer-
korpset er på vej til efterløns- / 
pensionsalderen. Således har 
Alexander Thieme valgt at 
opsige sit job. Christian Falk 
Rønne, er konstitueret i perio-
den 1. oktober til udgangen af 
februar, mens forstander Kri-
stian Kjær Nielsen har orlov, 
Christian Falk forklarer, at 

det segment, man satser på er 
”voksne”, dvs. elever mellem 
ca. 30 og ca. 65 år. Og man 
skal have et større antal elever 
end de nuværende 24. En ud-
fordring, der ikke bliver min-
dre, når han fortæller, at de 
fonde og puljer, der hidtil har 
finansieret de østeuropæiske 
(unge) elever lukker for støtte. 
Christian vil gerne have 30-35 
elever, som tidligere har været 
normalt på de lange kurser. 
Desuden nævner han, at man 
har snævret sig for meget ind 
i det faglige udbud. Kunst er 
kommet til at fylde for meget, 
hvorfor højskolen i realiteten er 
blevet tosporet, hvor den burde 
være tresporet for at tiltrække 
et tilstrækkeligt antal elever. 

ny linje

Derfor er tilbuddet for 2011 
blevet kunst, filosofi/psykologi 
og natur & motion. Den sidste 
linje er ny. Rasmus Dyring er 
bl.a. ansat til at bestride denne 
linje. Han har en sjælden kom-
bination af kompetencer. Han 
er cand.mag. i filosofi og har 
været professionel cykelrytter. 
Bedre kan det ikke være. Han 
begyndte på skolen 1. oktober 
2010 og har foreløbig under-
vist i filosofi. Natur- og moti-
onsprogrammet tilbyder løb, 
cykling, kajaksejlads, boldspil, 
naturvandringer etc. og passer 

fortrinligt til de betingelser 
skolen og omgivelserne i øv-
rigt tilbyder.

Optimistisk om fremtiden

Chr. Falk ser optimistisk på 
fremtiden. Det, der er ved 
at ske, er en justering på alle 
planer. Et generationsskifte er 
på vej i skolekredsens besty-
relse og i lærerkorpset og der 
er gennemført en tilpasning af 
programmet og nye lærere er 
på vej. Udviklingen i de kom-
mende års elevtilgang vil vise, 
om der er satset rigtigt hvil-
ket er forudsætningen for at 
de påbegyndte justeringer vil 
føre til en succes. Det vil være 
meget ønskeligt, idet højsko-
len er et stort aktiv for egnen i 
almindelighed og for Helnæs i 
særdeleshed.

Christian Falk Rønne
foto: Pozsgay, Benedek

Højskolen
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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

Publikum lytter til borgmesteren  foto: hba

Fernisering på Galleri 
Helnæs gl. Præstegård
En meget mørk onsdag aften, 
så kulsort som aftener kan 
være på Helnæs, havde ca. 
30 mennesker fundet frem til 
galleriet for at deltage i en fer-
nisering, som var usædvanlig 
derved, at den fandt sted på 
dette tidspunkt af året. Nor-
malt vil præstegården være 
lukket ned for vinteren. Per 
Lyder Dahle havde besluttet, 
at han ville vise ikke mindre 
end ti forskellige kunstneres 
billeder frem med Hardy 
Ernst og Jari Dolberg, som de 
mest fremtrædende. Resten 
var en kavalkade af, hvad der 
havde været vist tidligere og 
en enkelt ny, Elsebeth Holk, 
herfra. Hun havde konfir-
mandstuen for sig selv. Borg-
mester Finn Brunse var også 
på stedet, som vanligt, som 

den, der skulle åbne udstil-
lingen med velvalgte ord. Ef-
ter alle inviterede havde fået 
glasset fyldt op, i den stea-
rinoplyste vognport, bød Per 
Lyder Dahle velkommen og 
herefter åbnede borgmeste-
ren udstillingen med en kort 
karakteristik af hver enkelt 
af de ti maleres særlige ken-
detegn. De øvrige er: Grete 
Marstein, Jessie Kleemann, 
Wendelmoed van Der Veen, 
Hans Chr. Errebo, Stefan 
Bannow, Arild Heimen og 
Kjell Nupen. Efter studier af 
de udstillede billeder i hele 
huset sluttede aftenen med 
en herlig champignonsuppe 
til knitrende kaminild og 
blafrende stearinlys.
Udstillingen er åben til den 
15. december, hver weekend 
kl. 12-16. (dog ikke lørdag 
den 11. dec.)  pd

Julestue på strandbakken
Quiltepigerne holder julestue på Strandbakken 35, 

Helnæs. kl. 10-17

JuleMarked på Helnæs Mølle 
søndage den 12. og 19. dec. kl. 11-16, begge dage. 

Følgende boder i Møllen p.t.: 
Jesper Kristensen - Juletræer, pyntegrønt, 

dækkegran og suppe på bål 
Annelise Larsen – Glögg, æbleskiver 

og dekorationer 
Marianne Therp – Spegepølser, rullepølser af lam 

 og andet fra Helnæs Naturlam 
Babadut - alt til babyer/børn 

Susan Ascot - pynt og brugskunst

Gratis kunstkursus
Vi laver REMBRANDTER på blot 2 THIEMER

Tatiana og Alexander Thieme tilbyder
2 timer gratis Advent kunstkursus for Helnæsboerne. 

Vi kan male julekort med akvarel og akryl + hygge os. 
Materialer udleveres. Kaffe og gløgg følger med. 

Den 12.12 kl.12.12 
Helnæs Byvej 20A 

Helnæs Gl. præsteGård
Udstillingen er åben kl. 12 til 16

Per Lyder Dahle

antikken på bøGeskovsveJ
Der er julestemning og hygge i butikken

Susanne og Anders

Julekoncert
Julekoncert i Helnæs kirke, kl. 17.15.

Det Vestfynske Børne – Ungdomskor. Dirigent Rikke 
Barsøe Florens. Efter koncerten mødes vi i forsam-

lingshuset til suppe og julesange.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet

Jul på Helnæs
søndag den 12. december
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Pressemeddelelse: 
(fork. af red.)

Styregruppe klar  
med plan for sydfynsk 
nationalpark

Nationalpark Det Sydfynske 
Øhav kan styrke naturen, kul-
turarven, friluftslivet og er-
hvervslivet. En nationalpark 
i og omkring Det Sydfynske 
Øhav vil skabe vækst og trivsel 
på alle de små og store øer.
Det er visionen. Målene er 
- med afsæt i områdets bøl-
gende natur og karske søfarts-
historie - at give befolkningen 
flere fantastiske oplevelser og 
erhvervslivet stærkere vilkår. 
Samtidig med, naturligvis, at 
der passes endnu bedre på både 
natur og kulturarv, for det er to 
afgørende formål med danske 
nationalparker.
Siden marts sidste år har en lo-
kal styregruppe arbejdet med 
en plan for nationalparken. 
Gruppen tæller repræsentanter 
for de fem kommuner omkring 
Øhavet og Region Syddanmark 
samt alle de store interesseor-
ganisationer, og flertallet har 
nu vedtaget en plan, som netop 
er afleveret til de fem kommu-
nalbestyrelser. Styregruppen 
anbefaler dem at lægge planen 
ud i offentlig høring i starten af 
2011, så alle borgere får mulig-
hed for at kommentere den.
- Jeg glæder mig til at høre, 
hvordan de lokale politikere 
og borgere i og omkring øha-
vet tager imod planen, siger 
formanden for styregruppen, 
fhv. borgmester Jørgen Otto 
Jørgensen, Ærø.
Selv er han overbevist om, at 
nationalparken kan gøre en 
forskel: - Den vil sætte skub 
i udviklingen, øge bosætnin-
gen, gøre os berømte og stolte 
og bevise, at vi kan og vil stå 
sammen omkring hele Øhavet, 
siger han.

Mange borgere har bidraget

Planen er blevet til gennem en 
omfattende borgerinddragel-
sesproces. Mange hundrede 

øboer har ved borgermøder og 
i arbejdsgrupper leveret ideer 
til nationalparkens indhold, og 
resultatet er en plan, som be-
skriver vision, mål og hele 30 
konkrete projekter, som kan 
sættes i værk i løbet af de første 
10 år, hvis nationalparken som 
ventet får et årligt budget på 20 
mio. kr.

Parken bliver Danmarks største

Planen indeholder også styre-
gruppens forslag til national-
parkens størrelse og beliggen-
hed. Det omfatter alle øerne, 
det meste af Sydfyn og alle 
købstæderne.
Nationalparken i Øhavet bliver 
helt speciel, fordi den både i 
form og indhold afspejler den 
unikke sammenhæng mellem 
natur, landskaber og kulturhi-
storie, som er Øhavets egenart 
og styrke.
Den bliver desuden Danmarks 
hidtil største, og styregruppen 
har valgt at inddele den i to 
prioriteringszoner, så de mest 
værdifulde natur- og kultur-
historiske områder kommer i 
fokus først.

En enig styregruppe står bag 
anbefalingen af, at de fem 
kommuner sender national-
parkplanen i offentlig høring 
i februar og marts 2011. Alle 
ønsker altså en bred debat, 
mens et mindretal - nemlig 
landbrugets og skovbrugets tre 
repræsentanter – har meddelt, 
at de ikke kan gå ind for en na-
tionalpark.
Småøernes to repræsentanter i 
styregruppen erklærer sig po-
sitive over for nationalparken, 
men ønsker bl.a. en mindre 
park.
Størrelsen sættes naturligvis 
ligesom resten af planen til 
debat under den offentlige hø-
ring i starten af det nye år, hvis 
kommunerne beslutter at gen-
nemføre den.
Hele nationalparkplanen og 
tilhørende bilag kan hentes på 
www.nationalparksydfyn.dk

Sekretariat for Nationalpar-
kundersøgelsen
Abildvej 5A, 2. th. 
DK-5700 Svendborg 
Tel. +45 6223 3045 
post@nationalparksydfyn. 

Den fortsatte procedure
I forlængelse af ovennævnte 
kan nævnes, at »Forslaget til 
Nationalparkplanen« nu er 
overdraget de fem kommunal-
bestyrelser, der er involverede 
i arbejdet, med henblik på at 
tage stilling til, om forslaget 
skal i offentlig høring. Her er 
Svendborg byråd først med en 
udmelding den 30. november 
og Assens sidst ude med en be-
slutning den 22. december. For-
inden har Langeland, Fåborg-
Midtfyn og Ærø afgjort dette 
spørgsmål. Hvis der meldes ud, 
at forslaget skal i offentlig hø-
ring, hvilket hvert byråd afgør 
hver for sig, for sin kommune, 
vil denne høring finde sted i 
perioden 1. februar til 31. marts 
2011. Afhængig af høringen, er 
sidste trin i denne proces, at de 
fem kommuner, atter hver for 
sig, skal afgøre om de i enighed 
vil fremsende en ansøgning til 
miljøministeren om at oprette 
Nationalpark Det sydfynske 
Øhav.                    pd

VI HAR MODTAGET

KOMMEnTAR

36

P L A N  F O R  N AT I O N A L PA R K  D E T  S Y D F Y N S K E  Ø H AV

dygtighed, som en nationalpark vil kunne understøtte - og 
omvendt.

Hele Faaborg er dog inkluderet, da der ellers ville opstå et 
hul inde i nationalparken.

For stor eller lille?
Nationalparkloven fastsætter ikke grænser for størrelsen 
på en dansk nationalpark. Størrelsen må altså bero på et 

borg by ikke er med i nationalparken. Havnen og middel-
alderbykernen er medtaget.

Den planlagte bydel Tankefuld vest for Svendborg indgår i 
nationalparken, da den har en profil med blandt andet bære-

Størrelsen på andre nationalparker
Skjern Å  250 km2 
Thy  244 km2

Mols Bjerge 180 km2 (heraf hav 30 km2) 
Vadehavet 1.460 km2 (heraf hav 1.150 km2)
Kongernes
Nordsjælland  348 km2

Størrelsen på zone 1 og 2
Det samlede areal af zone 1 er 1.503 km2

Det samlede areal af zone 2 er 254 km2

Forslaget til nationalparkens afgrænsning med prioriteringszoner. Zone 1: Natur- og kulturhistoriske prioriteringsområder. Zone 2: Resten.
Se detailkort bilag 6.

Afgrænsning
Zone 1
Zone 2

Plan        
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Af red. Anne Hansen

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
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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

Børnesidens læsere ønskes en rigtig glædelig jul! Tak til jer 
der har sendt bidrag til siden i 2010. HelnæsPosten håber at 
høre fra jer i det nye år.

Adventskransen
er tegnet af Line Mygind Hansen, 11 år

KALLES VERDEn 
Ifølge Torben Olsens gode og 
desværre nu historiske artikel 
om Kalle, er de oplevelser af 
den levende natur, der betød 
så meget for Kalle mest kon-
centreret om Langør med den 
lille fjord og Bobakkerne. 
Det er da også med hensyn til 
fugle og dyreliv et pragtfuldt 
sted.
Kører vi om sommeren herfra 
ser vi ved Bobakkerne jævn-
ligt rørhøgen og tårnfalken, 
og spændende er det at se 
hvor mange rådyr der er ude, 
og hvor mange der er bukke 
eller råer og hvor mange lam 
de har.
Har vi kikkerten med kan vi 
fra dæmningen se klyderne og 
strandskaderne, som yngler 
ovre på flødebøtten, de knap 
så farverige fugle er svære at 
se på den afstand.
I vinterhalvåret er dyrene 
der stadig og over Bobakken 
hænger nu de flotte musvåger, 

i fjorden raster hundredvis 
af blishøns og store flokke 
svaner. Både de store og de 
toppede skalleslugere er der, 
hvinænder, taffelænder, trold-
ænder er også meget almin-
delige.
Så sæt farten lidt ned og nyd 
alt dette liv, man kan kun bli-
ve gladere ved det.

Med venlig hilsen 
Jørgen Falk Jørgensen
Abkjeldsgård, Helnæs

VI HAR MODTAGET

Bobakkerne foto. pd
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Gudstjenester i 
Helnæs kirke
5. dec kl. 11.00
12. dec. kl. 17.15 Julekoncert
19. dec. fælles adventsguds-
tjeneste for de fire sogne i 
Sønderby Kirke kl. 10.00
24. dec. kl. 14.30
25. dec. kl. 11.30
26. dec. kl. 11.00
1. jan. kl. 17.00 (K)
2. jan. kl. 17.00 (RG)

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

torsdagsklubben.
Sidste gang inden jul er den 
9. dec. Der skal vi se og høre 
om Annes Lyøbroderier, og 
Inger Lund vil læse en jule-
historie. Der serveres æble-
skiver til kaffen. Alle er som 
sædvanlig velkommen. Se 
om torsdagsklubben side 9. 

ølsmagning for kneitene 
på Helnæs:
Traditionen tro holder vi ju-
leafslutning i december for 
kneitene på Helnæs med øls-
magning og spisning af bikse-
mad á la Annelise onsdag den 
8. december og bemærk klok-
ken 18.30 i borgerhuset.
Tilmelding Jørgen 6477 1829 
eller Dan 6477 1501 eller da-
rajo@mail.dk 
Af hensyn til Annelise til-
meld senest søndag den 5. 
december.
Hilsen Dan

Gratis kunstkursus
Vi laver REMBRANDTER 
på blot 2 THIEMER
Tatiana og Alexander Thie-
me tilbyder 2 timer gratis 
Advent kunstkursus for Hel-
næsboerne.
Vi kan male julekort med 
akvarel og akryl + hygge os. 
Materialer udleveres. Kaf-
fe og gløgg følger med. 
Den 12.12 kl. 12.12
Helnæs Byvej 20A

Julekoncert
Julekoncert i Helnæs kirke, 
12. december kl. 17.15.
Det Vestfynske Børne – 
Ungdomskor. Dirigent Rikke 
Barsøe Florens. Efter kon-
certen mødes vi i forsam-
lingshuset til suppe og jule-
sange.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet 

Juletræsfest i 
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset afholder 
juletræsfest lørdag den 18. 
december.
Kl. 13-15 er det for børn, 
forældre, bedsteforældre og 
andre barnlige sjæle.
Kl. 18 er der fællesspisning 
for voksne (minimum 15 år).
Indbydelse med tilmeldings-
blanket og priser bliver om-
delt i starten af december.

Foredrag på Højskolen 
Onsdag den 5/1 2011. Fore-
drag om ’Landsbyen’, ved 
Christian Falk Rønne, konst. 
forstander på Højskolen på 
Helnæs. Se nærmere om 
dette foredrag på side 4.
Onsdag den 19/1 2011.  
Foredrag om ’Dyrs måde 
at opleve verden på’ Fore-
dragsholderen er professor 
emeritus Axel Michelsen. 
Omtale af foredraget i HP 
nr. 1. 2011.
Begge foredrag indledes 
kl. 19.30 og er gratis. Efter 
foredraget er der mulighed 
for at købe kaffe og kage. 
Christian Falk Rønne
konst. forstander

sy og strik
Kom til hyggeaften i Bor-
gerhuset mandag den 10. 
januar og mandag den 24. 
januar begge dage 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 2327 6858. 

tarteletfest 2011
Festen afholdes fredag den 
8. april. Billetsalget for alle 
interesserede fra den 7. ja-
nuar. Medlemmer og inte-
resserede på ventelisten fra 
sidste fest får direkte besked 
om reservation pr. e-mail el-
ler brev. Der etableres ven-
teliste for ikke-medlemmer 
fra den 7. januar. 
Se omtale på bagsiden
Helnæs Tartelet Selskab 

Fællesspisning
Fredag den 14. januar kl. 
18.00 er der fællesspisning 
i Borgerhuset. Tag selv tal-
lerken, bestik og kop med. 
Tilmelding til Annelise på 
64771595 senest den 7. ja-
nuar 2011. 
Vi glæder os til at se jer. 
Annelise, Pia, Henning, Gi-
tha og Anders

vinterfest i 
Forsamlingshuset
29. januar 2011. Helnæs Kul-
tur- og Musikforening og 
Forsamlingshuset indbyder 
i fællesskab til en festaften 
med mad, musik og dans. 
Musikken frembringes af De 
Thorøhuse Spillemænd. Se 
mere om dette arr. side 4.

Hjertestarter er kommet 
til Helnæs
Hjertestarterne er nu valgt 
og bestilt, og de bliver leve-
ret den 16/12. Der afholdes 
derfor en kort introduktion 
til brugen af hjertestarterne 
på Højskolen den 16/12 kl 
18.30. Højskolen er vært ved 
kaffe og lidt blødt brød.

DET SKER I DECEMbER 2010 Rubrikker sendes til Poul Dreisler 
dreisler@mail.dk · tlf. 24 82 25 30
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k dalvænget 10
5610 assens
tlf. 64 71 55 58
biltlf. 40 11 81 26
e-mail: 
erling@ep-assens.dk

Go’ fest – Go’ 
musik

Søren Navntoft
Tlf. 6477 1612

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 PERSOnLIGE

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

lækkert kvalitetsbørnetøj 
i friske farver
Str. fra 0 til 10 år sælges til 
absolut lave priser. 
Kontakt: 
aastensdal@gmail.com eller
Tlf. 26 62 87 24
Camilla Stensdal

sælges
Spise- og hestegulerødder samt 
kartofler.
Klaus Bang tlf. 61 54 59 33 
træffes bedst efter 16.00

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 eller 
Mobil 23 70 27 09

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

Juletræer sælges
Flotte Normann juletræer 
sælges fra gårdspladsen ved 
Aserhøjgård. Træer fra 1.5 m 
til 2.5 m. Frit valg 120,- kr
Henning Storm
Tlf. 64 77 14 10 

sælges: 
Islandsk hest, sort/brun val-
lak 7 år gammel.
Den er tilredet – har gode 
gangarter.
Faderen er Heikir fra Kjar-
tansstødum
Moderen er Litl Emma fra 
Skuld-Nord.
Pris: 40,000 kr.
Henvendelse til Mie 
Andersen
Tlf. 47 52 37 47 eller 
Mobil 21 20 23 46

udlejes: Ferieappartment 
sælges: 
Campingvogn 6500 kr., Ny 
børnerejseseng 300 kr., 2 
stk. brugte, funktionsdygtige 
(antikke) brændeovne 8000 
kr. og 6000 kr. og originale 
petroleums skibslamper pr. 
stk. 800 kr. 
Hanne Bess, Bogaarden
Helnæsbyvej 3
Tlf. 6477 1859

Jil Indramning
v/Jan Lind

Butik
Åbningstider:

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

Østergade 4
5610 Assens

Tlf. 64 71 23 33
21 64 60 44

Værksted
Åben efter aftale
Stenløsegyden 10, 

Dømmestrup
5762 Årslev

Tlf. 65 90 23 64 
 21 64 60 44

Mandag den 29. november 
fyldte else bang fra Hel-
næsgård, 70 år

Else har rødder her på Hel-
næs gennem faderen og kom 
her jævnligt på ferier gennem 
sin barndom og ungdom, 
selv om familien var flyttet 
til København. Det var også 
her hun forelskede sig i Lars, 
som hun senere blev gift 
med. De fik børnene Anders, 
Hanne og Henrik. 
Else har i en årrække arbejdet 
som sygeplejerske på Assens 
Sygehus, men måtte stoppe 
af helbredsmæssige årsager. 
Som hjemmegående kastede 
Else sig over aspargesdyrk-
ning, og sammen med Lars 
udviklede de landskendte og 
meget efterspurgte Helnæs-
asparges. Det udmøntede 
sig bl.a. i et samarbejde med 
kokken Claus Meyer, hvor 
Else var med i en madudsen-
delse i TV med sine luksus-
produkter. (Se herom i HP 
nr. 6 2007). 
I dag helliger Else sig hus, 
mand og ikke mindst børne-
børn.
Et STORT TILLYKKE skal 
lyde fra Helnæsposten ss

HELNÆSPOSTEN
www. helnaesposten.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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Det er ved at være tid til at 
tænke på tarteletfesten. Den 
finder sted den 8. april 2011, 
og tilmelding foregår i ja-
nuar, hvor medlemmerne af 
Helnæs Tarteletselskab får 
mulighed for at reservere 
plads før ikke-medlemmer.

underholdningen

Sidste år blev mere drama-
tisk end ønskeligt, idet fe-
s t   ens underholdende clou, 
Jytte Abildstrøm, 4 dage før, 
måtte melde afbud på grund 
af sygdom. Det lykkedes, 

senere medlem af komitéen, 
Jette Grønvall, at finde en 
substitut i Vibeke Arensbak, 
der med energi og stort hu-
mør gav selskabet en ansku-
elsesundervisning i krops-
sprog og kommunikation. 
Meget morsomt og vedkom-
mende. Jytte Abildstrøm 
har meddelt, at hun er parat 
igen, og siden er hun blevet 
hædret med Bikubefondens 
store Reumert hæderspris 
for bl.a. sit store engagement 
i teaterverdenen. Bedre kan 
det ikke være. Temaet er 
det samme som det sidst 
annoncerede: ”Hvor får 
vi kræfterne fra?”. Jytte 
Abildstrøm mener, at det er 
humoren, det uformelle, det 
positive og det konstruktive 
i tilværelsen, der giver vita-
minerne. Hun vil krydre sit 
foredrag med alskens løjer 
og langkål og historier fra 
et meget langt liv på scenen, 

tv, film og overalt, hvor der 
er plads til et forløsende grin 
og en seriøs eftertanke.

Pladsreservation

Billetsalget begynder for 
alle interesserede den 6. ja-
nuar. 
Medlemmer (dvs. alle, der 
tidligere har deltaget) har 

frist til at reservere en plads 
til den 27. januar. Der etable-
res venteliste for ikke-med-
lemmer fra den 6. januar. De 
vil få plads i den rækkefølge, 
de henvender sig. 
Besked om reservation vil 
blive givet efter den 31. ja-
nuar. 

pd

Tarteletfesten 2011

Jytte Abildstrøm, BG – prismodtager 2010


