1. maj 1618 - 1. maj 2018

Et ønske om egen kirke
bliver virkelighed
I årene før helnæsboerne fik deres egen
kirke, benyttede de i den katolske tid
kirken i Dreslette. Efter reformationen i Danmark i 1536 knyttedes Helnæs til kirken i Sønderby. Begge kirker
ejedes af godset Hagenskov. Det har
givet været en hård og langsommelig
rejse, når Langøre skulle forceres, især
om vinteren.
I 1616 ville beboerne forsøge at få deres
egen kirke. Hagenskov Gods var under ledelse af lensmand Jørgen Brahe.
Helnæs-boerne klagede til ham over
den lange og farlige vej til kirke. Ved
hans hjælp fik de den 19. januar 1617
afsendt et brev til kong Chr IV, hvor helnæsboerne allerunderdanigst bad om
at få bygget en kirke på Helnæs. Efter
nogen brevveksling frem og tilbage,
blev tilladelsen givet den 17. april 1617.
Folkene på Helnæs kunne i samarbejde
med Hagenskov Gods opføre en kirke,
hvis man til gengæld gav 16 okser i bytte.
Grunden, der blev valgt til byggeriet, ligger på det højeste sted midt i landsbyen.
Bygningen blev en solid og velproportioneret kampestensbygning med metertykke mure uden tårn og kamtakkede
gavle.

Biskoppen over Fyn, Hans Mikkelsen,
der tillige var hofpræst hos Chr. IV,
indviede den 1. maj 1618 Helnis Kapel

Langhuset, som det kunne have set ud i 1618.
Tårnet kom først til i 1740 sammen med blændingerne og kamtakkerne i gavlen.

Det hvidkalkede langhus fik fire fladrundbuede vinduer i syd og tre i nord.
En fritstående klokkestabel blev opført
i tilknytning til kapellet. Loftet var et
bjælkeloft. De fire gårdmænd, som stod
for byggeriet, blev begravet i kirken.
Altertavlen var placeret på muren, og
der var degne- og præstestole.
Allerede i 1694 måtte man flytte døren
fra sydmuren til vestmuren for at få mere
plads i kirkerummet, idet der var blevet
etableret fire nye fæstegårde, og hver
gård skulle have sin egen stolerække.
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hvis der var tale om hastesager, helt til
bestemmelsesstedet. Det ses af arkivet,
at budene flere gange er gået til Nyborg
eller til København med brev til kongen.
Helnæs skole i 1600-tallet
Fra 1631 ved man, hvor der blev holdt
skole på Helnæs. Det var i gården Holmegaard. I dag Helnæs Byvej 49.

Postbesørgelsen på Helnæs
i 1600-tallet
I Hagenskovs godsarkiv kan man se,
hvordan postbesørgelsen har været for
helnæsboerne omkring 1660.
To mænd fra sognet var udtaget til brevbæring for godset samt for beboerne på Helnæs som en slags pligtarbejde eller hoveri. De skulle bære forsendelserne til nærmeste postvogn eller,

Gården brændte i 1832 og blev så flyttet
til Holmegaards nuværende placering.
Allerede fra 1660 blev der holdt skole i
huset på matr. nr. 20, senere matr. nr. 2,
der ligger på Helnæs Byvej 33, Annelises og Kristians hus. Det var et lille
firetavls fæstehus. Den første degn, der
boede her, var Laurs Petersen, som døde
1668. Ingen af hans børn havde evner
til at blive skoleholder, men de ville ikke
flytte, så det endte med, at godset lod
bygge en ny ejendom til dem i toften, så
en ny degn kunne flytte ind på skolen.

Den første skole på Helnæs.

Fredrik III 1648-1670

3

DANMARK PÅ SAMME TID
I krig med svenskerne
Perioden var præget af krige med svenskerne både til havs og på land. Det
endte tragisk for Danmark, der måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge. Vi mistede også retten til at opkræve told af
svenske skibe.
En kongedatters skæbne
Én særlig begivenhed står stærkt i de
fleste danskeres bevidsthed, nemlig
tilfangetagelsen af Christian IV’s datter,
Leonora Christina.

det at få fat i Leonora Christina. I 22 år
sad hun fanget i Blåtårn i København.
Her påbegyndte hun sin selvbiografi
”Jammersminde”, og efter frigivelsen sad
hun på Maribo Kloster og færdiggjorde
bogen.
Derved blev hun Danmarks første
kvindelige forfatter, og bogen læses
stadig. Odense teater opfører i denne
sæson en ny musical baseret på kongedatterens dramatiske liv.

Corfitz Ulfeldt blev født d. 10. juli 1606
på Hagenskov som søn af Rigskansler
Jacob Ulfeldt.
I 1636 bliver han gift med kongedatteren Leonora Christina. Hun var bare 15 år,
da de indgik ægteskab, og de fik 15 børn.
Sammen med sin mand Corfitz Ulfeldt
blev hun anklaget for landsforræderi.
Man fik ikke fat i ham, men ved list og
hjælp fra den engelske konge lykkedes

Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt.

Christian V 1670-1699
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For- og bagside af en 2-speciedaler fra 1650’erne. Frederik III lod en grønlandsk isbjørn indgå i
rigsvåbenet. Hensigten var at vise omverdenen, at den dansk norske konges riger og lande også
indbefattede Grønland.

Med enevældens indførelse i 1660
etableres et centralistisk styre, der på
alle områder omformer det gamle
stændersamfund. Der tages initiativer
bort fra gamle produktionsformer med
fæstevæsen og byernes laugsystem. Her
tager det moderne Danmark sin første
begyndelse.
Kirken får en fælles gudstjenesteordning,
et fælles ritual i 1685.

Alle kirkegængere i Danmark og Norge
kan nu hver søndag høre præsten prise
Guds storhed og den enevældige konge
som repræsentant her på jord.
Det blev et diciplineringsprojekt, som
satte spor på alle kongens undersåtter
i by og på land.

Frederik IV 1699-1730
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Egen præst i 1738
De første 120 år kom en kapellan fra
Sønderby kirke for at holde gudstjeneste
i Helnæs kirke. Det var en tragisk ulykke,
som var årsag til, at Helnæs i 1738 blev
selvstændigt sogn med egen præst,
idet en kapellan druknede undervejs til
Helnæs. Sognet forblev selvstændigt i
236 år; indtil det i 1974 blev lagt sammen
med Dreslette til ét pastorat.
Kirketårn med våbenhus bygges 1740
I begyndelsen hang kirkeklokken i en
klokkestabel af træ, der stod på kirkegården. Major Frans Joakim Dewitz,

Frederiksgave opførte i 1740 et klokketårn, hvis nederste del er kampesten og
øverste del bygget af røde teglsten. Tårnet og østgavlen fik hvide blændinger,
kamtakker og pinakler.
Fæstebønderne skal udføre
hoveriarbejde
Fra 1741 skal hoverikontrakter mellem
Frederiksgave gods og fæstebønder på
Helnæs fornyes og underskrives af de
enkelte fæstere, ofte med ført hånd på
grund af manglende skrivefærdighed.
I 1769, som det første sogn i Danmark,
blev fællesdriften af agerjorden udskiftet i lodder til de enkelte ejendomme på
initiativ af Niels Ryberg, ejer af Frederiksgave. En ændring, der først blev lovpligtig i 1781.
Fra 1667 til 1962 var godsets navn Frederiksgave. Derefter brugte man igen det
oprindelige navn Hagenskov, som middelalderborgen blev kaldt allerede i 1251.
Forandringer i kirkerummet
Kirkens skiftende ejere har gennemført
forskellige ændringer, så kapellet efterhånden blev til en rigtig kirkebygning.
Niels Ryberg gennemførte således i 1784

Militærtjeneste
Af hvervningslister til militærtjeneste fra
1801 fremgår det, at 9 navngivne mænd
fra Helnæs deltog i krigen mod England.
Generelt var Helnæs sogn forpligtigtet til
at stille med 9 mand til militærtjeneste,
7 som nationalsoldater og 2 som ryttersoldater med egne heste. Tjenestetiden
var normalt 8 år.

en ombygning af kirkens indre, hvor
altertavlen bliver flyttet frem på et alterbord, degne- og præstestole fjernes, og
gulvet graves ud. Kirkebænkene fornyes
med muslingemønstret, og kirken får et
gipsloft med stuk.
1785 Inddæmning af Helnæs Made
Niels Ryberg igangsatte, med helnæsbønderne som arbejdskraft, arbejdet
med at udbygge de naturlige strandvolde til inddæmningen og etablering
af sluse ved det oprindelige afløb til
havet. Arbejdet gik meget trægt, indtil
bønderne fik lovning på græsningsret
uden afgift til godset. Arbejdet afsluttes
herefter hurtigt.

1804 Helnæs fattigvæsen oprettes
En fattigforstander og tre medhjælpere
blev ansat. Fattigkassens indtægter var
bøder, som man kunne idømmes, hvis
man f.eks. udeblev fra et møde.

1791 Den sidste hoverikontrakt
Kontrakten, som virker for helnæsbønderne under Frederiksgave, skrives
og underskrives. Bestemmelsernes fulde
ordlyd fremgår af dokumentet opbevaret i rigsarkivet. Hver fæstegård skulle
erlægge 2x10 rigsdaler og drive og dyrke
de fire marker på Avernæs samt vedligeholde hegn og stengærde på Avernæs.
Kongeligt godkendt tegning af sommer- og vinteruniform for officerer fra jæger- og skarpskyttekorpset
i 1810. Flotte fyre. Illustration fra bogen” i Kongens
Klæder”.

Kirken med sit tårn.

Frederik IV 1699-1730
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Struenses indflydelse
Landet var præget af enevælden, der var
blevet indført i 1660.

tidens franske tænkere. Adelen kunne
ikke godtage de mange reformer, og
Struensees kærlighedsforhold til dronningen blev hans endeligt. I 1772 blev
han henrettet.

Den sindssyge, Christian den 7. fik en
livlæge, den berømte Struensee. Han fik
stor indflydelse på kongen, der lod ham
indføre utallige samfundsgavnlige reformer. Inspirationen kom fra oplysnings-

Oplysningstiden og Holberg
Oplysningstiden var dog kommet for
at blive. En af de stærkeste idéer, der
prægede perioden, var, at der skulle tales
folkesprog frem for de lærdes latin.

Stik der viser Struensees henrettelse i 1772.

Ludvig Holberg gør i sine skuespil grin
med de lærdes latinverden, og hans
samfundskritiske tanker lever stadig.
Hidtil havde man opfattet, at alt i tilværelsen var styret af Gud, nu skulle verdensordenen være styret af naturlovene.
Portræt af Ludvig Holberg. Billedet er en såkaldt
anskuelsestavle fra serien Alfred Jacobsens
“Billeder til Skolebrug”, 1922.

Denne tegning er fra et flyveblad fra 1787. Bonden træder på åget og på ridefogedens pisk,
mens ridefogeden selv ser forbavset til.

Christian VII 1766-1808
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En fremgangsrig periode i
”Næssets” historie
Helnæs er på den tid et levende landbosamfund med mange driftige beboere, skønt beliggenheden kunne
tale for et fattigt udkantsområde med
et ringe vejsystem. Her er dog to købmænd, to smedjer, en kornmølle, en kro
og mange håndværkere.
Gårdene på Helnæs var fæstegårde under Frederiksgave, og sognets håndværkere havde alle et eget husmandssted på 8-10 tønder land. På Helnæs
boede en væver, en skrædder, en hjulmager, en træskomager, en tømrer og et
postbud. Det var en tradition, at arbej-

det gik videre fra far til søn. Det er bedst
dokumenteret i smedefamilien Larsen,
der stadig er på Helnæs i 2018.

1824 På grund af Ryberg-familiens
konkurs sælges Frederiksgave med alt
gods og jord.

Håndværkere og købmænd
På landet bar livet præg af at være selvforsynende og selvhjulpne. De ting,
man manglede, kunne stedets købmænd dog skaffe. De ejede skibe, der
besejlede Østersøområdet og alle danske farvande. I Finland blev der hentet
tømmer, og ved Flensborg købte man
mursten. Korn og kvæg udskibedes fra
Helnæs til Slesvig-Holsten, så handelen
gik begge veje. Fisk fra Helnæs sejledes
til Tyskland, og senere sejledes med sukkerroer til fabrikken i Assens.
Handel og transport ad søvejen aftog
gradvis efter 1. verdenskrig.
Vejnettet på Helnæs blev udvidet og forbedret, og lastbiler fandt vej til Helnæs.

1828 Gymnastik bliver obligatorisk i alle
skoler - matr. 19 bliver gymnastikplads.

1821 udtages to husmænd til posttjeneste. Posten blev omdelt to gange
ugentlig.
1822 Frederiksgave afsætter et areal til
bygning af en ny skole.

Td. Land, 82 Td. Hartkorn, 160 Køer, 2
vandmøller i Bortforpagtning og Flenstofte Hovedgaard, 160 Td. Land, 20 Td.
Hartkorn, 40 køer udbydes til Salg.
1854 24/9 De under Frederiksgave og
Flenstofte Godser Kirker med dertil
hørende Tiender udbydes til salg. Heri
indbefattet Helnæs Kirke med tiendeydende Hartkorn 171 Td.

1831 En ny vej anlægges ned til Gammelhave, der bliver ind- og udskibningssted.
1842 Danmark organiseres med sogneforstandere, og nu ansættes postbude.

1854 22/10 Ved den 3die Auktion over
de under Frederiksgave og Flenstofte
hørende Kirker med Tiende blev Helnæs Kirke med 171 Td. Hartkorn solgt
til Gaardmand Lars Nielsen, Helnæs for
8525 Rdl.

1843 Helnæs får sin egen kornmølle
takket være moralsk støtte fra kronprinsen.
1848 Treårskrigen betød, at 39 mænd fra
Helnæs blev indkaldt til tjeneste i hæren.

Gårdmand Lars Nielsen, som købte
Helnæs kirke, boede på Gudmundsdal,
Bøgeskovsvej.

1851 Hoveriet afskaffes på Helnæs efter
salg af Agernæs.
1853 Først nu bygges den nye skole på
den grund, der blev afsat i 1822.
Uddrag fra optegnelser om
salget af kirken
1853 2/2 De to Staten tilhørende Ejendomme: Frederiksgave Hovedgaard 680

Den gamle skole på Helnæs, ca. år 1898.
Frederik VI 1808-1839
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1901 Fyret bygges med en højde på 28
meter og en rækkevidde på 16 sømil.

1856 Fæstebønderne får mulighed for
at købe deres gårde af godset Frederiksgave.

1904 Helnæs brugsforening oprettes
med butik på Stævnevej.

1860 En runesten findes på Østergårds
mark - den ældste runesten i Danmark.
Indskriften lyder: Roulv, gode, satte
stenen efter Gudmund, sin brodersøn.
De druknede … Åver malede (ristede runerne). Kongen besøger skolen for at besé
runestenen og oldsagssamlingen.
1864 Der sendes forsyninger fra Helnæs
til lazarettet på Frederiksgave. Sårede
soldater er bragt over fra Als fra slaget
ved Dybbøl.
1865 Helnæs får sit første forsamlingshus ved bystævnet - nu ”Det gamle
bageri”.
1865 En hollandsk vindmølle bygges og
opstilles på Maen, den skal udpumpe
vand fra området.
1865 To købmænd etablerer sig, én ved
fiskerlejet, den anden i den nuværende
krobygning.
1872 Stormfloden hærger Østersøkysterne. På Helnæs mister 16 familier alt.
Vandstanden steg 3,5 meter over daglig
vande.
12

Frederik VII betyder især
meget for Helnæs
Som kronprins var han guvernør på Fyn
fra 1839 med sæde på Odense slot og
sommerresidens på Frederiksgave. Derfor deltog han i jagt på Helnæs, og han
havde også interesse for arkæologi.
Frederik var i sit væsen ligefrem og ukunstlet. Han blev som konge straks
kastet ud i Treårskrigen. Heldigvis vandt
vi den krig over tyskerne.

1907 Sognets 3. forsamlingshus bygges på Ryet, og det bliver fortsat flittigt
brugt.

Runestenen der blev fundet i 1860.

1873 Den væltede vindmølle genrejses.
Udpumpningen af vand var nødvendig.
1882 En ny vej anlægges over Strandbakken ned til fiskerlejet.
1887 Andelsmejeriet bygges, og det
benyttes indtil 1973. I 2018 er der kommet en café i bygningen.
1888 Forsamlingshus nr. 2 etableres bag
ved kroen; det første bliver til bageri.
1890 En fabrik opstår på Stævnevej, der
produceres især radsåmaskiner.

1914 Kirken bliver en selvejende statsstøttet enhed forvaltet af et menighedsråd.

Frederik VII skrev under på grundloven
1849. Dermed var enevælden afskaffet.
Grundloven fejres stadig hvert år 5. juni.
Kongen dør allerede i 1863 og skånes for
den næste krig i 1864, der bliver fatal for
Danmark.

1914-1918 Danmark er neutralt under
1. verdenskrig, men krige kræver forsyninger, så danske bønder tjente godt på
deres produkter. For Helnæs blev begyndelsen af 1900-tallet en velstandstid,
hvor livet blomstrede på alle områder.
Andelstanken havde slået rod med bygning af mejerier, brugser og frysehuse.
Der dannedes sang - og idrætsforening,
tiltag, der skabte en stærk fornemmelse
af fællesskab og ansvar for lokalsamfundet.

Stik af Frederiksgave.

Christian IX 1863-1906

Frederik VIII 1906-1912

13

DANMARK PÅ SAMME TID

To fynske drenge, der kommer fra fattige
kår, men som besidder evner og vilje til
at vise, hvad de kan.
Nævnes må også sprogforskeren Rasmus
Rask, født i Brændekilde ved Odense.
Han blev skaberen af det islandske skriftsprog, forstod 57 sprog og er kendt
blandt alle lingvister. Han dør i 1832.
Årene frem til 1870 betegnes som Romantikken. Nationalsangen bliver en slags
indledning til de kulturelle strømninger,
der kommer til os fra Europa. Især vores

Gammelt daguerreotypi af H.C. Andersen.

malere, kaldet Guldaldermalerne, slår
deres navne fast i alles bevidsthed.
I dag sælges deres værker over hele verden for millioner af kroner.
Fynbomalerne bliver også berømmet og
er udstillet både i Fåborg og Kerteminde.
Johannes Larsen, født i 1867, skaber et
kunstnerhjem, hvor berømte danskere
mødes, og hvor alle kan mødes.
Hans hjem er blevet til et fint museum,
der også anvendes til koncerter. Jacob
Gades musik er blevet spillet her.
Thorøhuse, syd for Assens blev hjemsted for Gades sidste år. Han er født
i Vejle i 1879.

de havde det ikke let, før de fik valgret i
1915. Det samme gjaldt for tyende.
Vores lille land solgte de kolonier, vi
havde haft i nogle hundrede år. De sidste, der blev solgt, var De vestindiske
Øer. De blev afhændet til USA i 1917.
I 1918 afsluttes 1. Verdenskrig.

Teologen, salmedigteren og forfatteren N.F.S. Grundtvig
- er født på Sydsjælland, men tilbringer
nogle år på Langeland og bliver senere
rigsdagsmand i Kertemindekredsen.
Han foreslog allerede i 1850, at der skulle
bygges en Storebæltsbro, den blev indviet i 1998.
Vi er et lille land, der dog har fostret
mange store mænd - og kvinder, men

Hvad udad tabes, må indad vindes
Trods nederlag bliver vi vakt kulturelt.
Tilbage i 1819 skriver Adam Oehlenschlæger ”Der er et yndigt land”, og vi
har sunget den siden. Samme år forlader H.C. Andersen Fyn for at komme til
København. Han ville være berømt. Det
blev han! På Fyn fødes i 1865 komponisten Carl Nielsen. Han bliver også verdensberømt.

Oliemaleri af Grundtvig. Privateje.

Billede af grundloven.

Christian X 1912 -1947
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1939 Sognepræst, Aage Dalhoff Jensen
anmoder Nationalmuseet om at få den
døbefont tilbage til Helnæs kirke, som
mistede den i 1811. Svaret var negativt.
I 1991 anmoder menighedsrådsformand
Lars Bang om det samme. Igen er svaret
nej, og begrundelsen var, at museet
havde købt den, og derfor kunne den
ikke leveres tilbage.

Mindestenen ved Langøre står, hvor flyet blev fundet.

1944 Et allieret fly, en Halifax Bomber,
bliver beskudt over dansk område under
en mission til Kiel natten til den 17. august. 5 unge mænd mistede livet. Flyet
styrtede ned ved Langøre. Teksten på
mindestenen lyder “Til minde om de ved
Helnæs 1944 ned-styrtede allierede flyvere.
Helnæs sogns beboere rejste denne sten
14.8.1950”.
Under besættelsestiden etableres på
Helnæs en camoufleret flyveplads på
Maen.

Døbefonten med den smukke rankedekoration.

1974 Helnæs sogn sammenlægges med
Dreslette og får som pastorat fælles
præst. Præstegården på Helnæs sælges
til kunstmaler Arvid Arp Hansen, som
indretter den gamle hestestald med
kunstgalleri og atelier.

1985 Kirkens gamle smukke alterkalk
fra 1634, som var en gave fra lensmand
Jørgen Brahe, bliver stjålet. Året efter
får kirken en ny smuk alterkalk og kande
fremstillet i sølv af guldsmed Jørgen
Dahlerup, Hørsholm.

1979 Kirkens eksisterende Morsø-koksfyr med skorsten nedbrydes, og et nyt
elvarmluftsanlæg installeres.

1993 En helt ny konfirmandstue bliver
bygget ved præstegården i Dreslette.

1980 P. Bruhn & Søn Orgelbyggeri leverer et nyt orgel, som sættes ind i det eksisterende orgelhus.
1984 Kirken køber ny jord til graverrum, toiletbygning og redskabsrum.
Prædikestolen bliver restaureret af en
konservator.
1984 Under en samarbejdsøvelse mellem Flyvevåbnet og Flyverhjemmeværnet kolliderer to F16 kampfly i luftrummet over Maen. Piloten i det ene fly når
at skyde sig ud via katapultsædet, mens
hans fly eksploderer ved siden af ham.
Det andet fly går direkte i jorden, og
begge besætningsmedlemmer omkommer. Vragdele kunne gennem et helt år
findes overalt på Helnæs og blev indsamlet til havarikommisionen.

Orgelhuset fra 1920, som stadig står i kirken.

Christian X 1912-1947
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2014 Arla Fonden køber og indretter
den lukkede højskole til Danmarks første
MADlejr. Her kan skoleelever komme
og lære, hvor føden kommer fra; hvad
maden består af, og hvordan man tilbereder varierede måltider med smag.

1993 Den lokale billedkunstner, Hanne
Dannier, skaber en grøn messehagel til
kirken. Den bliver indviet ved høstgudstjenesten.
1993 Helnæs kirke får nyt tag efter en
omfattende proces, hvor flere dele af
tagkonstruktionen bliver udskiftet.
1993 Højskolen på Helnæs bliver indviet efter renovering af den tidligere
folkeskole. Den anden halvdel af skolen
bliver til Borgerhuset, som kommer til at
indeholder gymnastiksal, mødelokale
med køkken, bibliotek samt Det Lokalhistoriske arkiv.

Flotte gaver skænkes til kirken
Grethe Lange, Helnæs, har flere gange
kniplet alterduge til kirken.
Den sidste alterdug er kniplet efter samme mønster, som den, der er i Møgeltønder Kirke.
Kunstmaler Arp Hansen skænkede kirken et stort maleri, som fik plads på vestvæggen. Det sad oprindelig som altertavle i den periode, hvor den gamle altertavle var under restaurering på Nationalmuseet.

2014 Helnæs får også Danmarks første
Fishinglodge, hvor mennesker med interesse for kystfiskeri kommer fra hele
verden for at fiske. Lodgen indeholder
også spisestedet Hosteria Emiliana.
Den grønne farve symboliserer vækst, forår og håb.
Messehagelen anvendes i helligtrekongerstiden og
trinitatistiden, hvor teksterne fortrinsvis handler om
Jesu opvækst samt om at vokse i troen.

1997 Et nyt altertæppe og knæfald
bliver taget i brug. Det er designet og
vævet af den anerkendte billedkunstner, Anne Marie Egemose, Mariendal
ved Assens.
2010 Helnæs kåres som ”Årets landsby
i Assens Kommune”. En hæder for beboernes fællesskab og sammenhold.

Altertæppe vævet af Anne Marie Egemose.

Alterdug, der er kniplet og foræret til
kirken af Grethe Lange, Helnæs.

Billedet malet og skænket til kirken af Arp Hansen.

Frederik IX 1947-1972
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Anders Lyng, tidligere lærer ved Højskolen på Helnæs, skænkede kirken en hvid
messehagel, skabt af hans hustru, billedkunstner Solveig Refslund.

DANMARK PÅ SAMME TID
1915 Kvinder og tyende får valgret.

2015 En ny struktur i Assens Provsti indføres, som får den konsekvens, at vores
sognepræst får en 30% forpligtelse i nabosognet Haarby.
2016 Kirkens nuværende sognepræst,
Else Suhr, bliver indsat i Helnæs kirke
søndag den 4. december af provst Ole
Hyldegaard Hansen, Assens Provsti.

1972 Danmark indtræder efter en
folkeafstemning i EF.
1993 Den Europæiske Union, EU.

1918 Den spanske syge - 16.000 danskere dør.

1997 Schengenaftalen fjerner de indre
grændser i EU.

1920 Sønderjylland bliver efter en
folkeafstemning igen forenet med Danmark - 56 år under tysk herre-dømme
siden krigen i 1864 er slut.
Den hvide farve symboliserer renhed, glæde,
hellighed og uskyld og er kirkens festfarve.

2005 Muhammedkrisen pga. tolv satiriske tegninger i Jyllands Posten.

1933 Den store danske socialreform
vedtages, og den blev én af grundstenene i opbygningen af den danske
velfærdsstat.
1940-45 Danmark er besat.
1948 blev de første kvindelige præster
ordineret i Odense Domkirke.
1949 NATO - sammenslutningen
blev en realitet, Danmark blev medlem.
Grundloven fra 1915 gav kvinder stemmeret.
Det stillede formelt kvinder og mænd lige i forhold
til at kunne deltage i de politiske valg - både som
vælgere og politiske kandidater. Men vejen til ligestilling har været lang.

1949 Hjemmeværnet blev oprettet.

Arla Fondens MADlejr. Den tidligere Helnæs Højskole.
Margrethe II 1972 -
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