
HELNÆS DRÅBEN PÅ VESTFYN

DEJLIGST HELE ÅRET

OPLEV HVORFOR…



Helnæs betyder »det hellige næs«…

LANGT UDE OG ALLIGEVEL TÆT PÅ  
Som en dråbe ligger halvøen Helnæs ved Vestfyn  
– natur når den er smukkest i Danmarks grønne hjerte

Helnæs er stedet for dig, som gerne vil bo tæt på skov, strand og dyrkede marker i et aktivt 
landsbymiljø. Her er både udsyn og højt til himlen med fred og ro, hvis du ønsker det, samt et 
meget levende foreningsliv med masser af muligheder for at være sammen med andre, og give 
en hånd til fælleskabet. Det gælder både børn, unge og ældre. Helnæs har en kyststrækning 
på knap 20 kilometer, og du vil dermed have svært ved at undgå den smukke udsigt over 
vandet næsten uanset, hvor du befinder dig. 

Vores unikke natur består af både klitter, en ås, bakket landskab og ikke mindst skov og 
strand. Helnæs byder også på historiske oplevelser såsom gravhøje og historiske bygninger. Vi 
har et rigt udvalg af aktiviteter lige uden for døren. Helnæs bugt er helt enestående og bl.a. 
kendt for sit gode fiskevand, men også dykning, kitesurfing, paragliding, kajak- og kanosej-
lads og ikke mindst jagt er nogle af de aktiviteter, som man dagligt møder på Helnæs. – Man 
kan selvfølgelig også bare tage en badetur.



Skov og strand kan bruges på mange måder
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På Helnæs er der et aktivt foreningsliv for alle aldre…

ØFÆLLESKABET FOLDER SIG UD  
Et rigt foreningsliv med mange aktiviteter forpligter ikke, 
men er en mulighed som benyttes efter eget behov

Gymnastik, badminton, fodbold, petanque, fællesspisning, øl-, vin- og whiskysmagning,  
sy- og strikkecafé, l‘Hombre spil, årlig dyrejagt, strandrensning, julefest, fugleskydning, 
fiskeri og sejlads for børn og voksne, dilettant og tarteletfest, torsdagsklub for de ældste,  
fastelavns- og juletræsfest for de mindste, er bare nogen af de faste arrangementer, som 
Helnæs byder på. Kulturelt tilbyder Helnæs foreninger og arrangementer indenfor kunst og 
musik. Jul på Helnæs er en årlig begivenhed, hvor mange åbner dørene med julestue og  
salg af diverse lækkerier. Et arrangement som formes af dem som ønsker at være med. 

Der findes næsten en aktivitet for hver beboer herude, og der opstår hele tiden nye initiativer 
til spændende arrangementer enten i en forening eller beboere, som synes det er sjovt.



Filmfremvisning, grisefest eller kursus i pastafremstilling
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På Helnæs bekymrer vi os om hinanden… 

ERHVERVSDRIVENDE
Selvom Helnæs primært er præget af landbrug, finder 
man også en lang række andre virksomheder

Erhvervsmæssigt har Helnæs fra gammel tid været præget af større og mindre landbrug med 
dyrehold og agerbrug – og det gælder stadigvæk, hvis man ser ud over landskabet. Der er dog 
en række erhvervsaktiviteter på Helnæs, som strækker sig fra diverse pop-up shops  
til antikvitetshandel, lysdesign, galleri og grafisk design. På Helnæs er den gamle kro stadig 
på banen, hvor folk kommer langvejs fra for at spise, men er man kun til lidt let, så er den 
lokale café et besøg værd, og det benytter de lokale sig meget af. 
 
For nogle år siden stod man sammen om kampen for at få fibernet til Helnæs og det lykkedes, 
så man i dag er på lige fod med størrer byer på den digitale motorvej. Det gør, at man har 
de samme muligheder, hvis man f.eks. har en hjemmearbejdsplads eller ønsker at starte en 
digital virksomhed – her kan man være midt i den smukkeste natur og samtidig være i for-
bindelse med kunder og kollegaer i hele verden.  

Med sin unikke placering mellem to farvande har lyset igennem tiden tiltrukket mange kunstnere.

 



 

Køer er nogle dejlige og nysgerrige væsener 
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På Helnæs er der nærvær og samvær… 

BØRN PÅ HELNÆS    
Nogle bor her hele tiden – andre er kun på besøg,  
værdierne er dog de samme

Helt automatisk lærer børnene og de unge hinanden at kende på Helnæs. De mødes til fælles 
aktiviteter såsom fastelavns- eller juletræsfest for de små, sommerfest, fælles spisning, kører 
i samme bus til og fra skole eller mødes på Maden for at bade. De store hjælper og leger med 
de små – sådan er det bare. Det er til glæde for børnene og til glæde for de voksne.
 
Samme glæde ses hos 6. og 7. klasser som besøger Helnæs, fordi de skal på lejrskole. Arla 
Fonden tog initiativ til et nyt koncept indenfor lejrskoler og lavede en MADlejr, hvor børnene 
lærer om mad fra jord til bord. I weekenden er der ro på MADlejren, men den har nogen 
gange været besøgt af lokale, som har fået lov til at afholde kurser indenfor mad lavning.



Leg og hygge ved strand og vand
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På Helnæs kan man nyde varieret natur…

HJÆLP TIL SELVHJÆLP  
Akuthjælpere, brandværn og venlighed, 
så kommer man langt

Helnæs lokale brandværn har eksisteret i mange år og i starten af 2015 blev akuthjælperne 
organiseret. De blev trænet i førstehjælp samt brug af hjertestartere af Region Syddanmark. 
De er jævnligt på kursus og får løbende ny viden om bl.a. brug af hjertemedicin og ilt. Udsty-
ret holdes up-to-date af Region Syddanmark, da akuthjælpernes arbejde i høj grad påskøn-
nes. Både brandværn og akuthjælpere er tilknyttet alarmcentralen, så de får direkte besked i 
akutte situationer, og dermed kan være hurtigere fremme end det almindelige beredskab.

Både Helnæs brandværn og akuthjælperne er uundværlige for Helnæs. Det giver tryghed i 
hverdagen, at man har hjælpen lige rundt om hjørnet. Her skal også nævnes venlighed, da 
alle hjælper hinanden, hvis de har mulighed for det – det kommer helt automatisk, når man 
bor et sted, hvor man er i tæt kontakt, og hvor man bekymrer sig for hinanden.



Akuthjælpere på vej – de er fremme indenfor  

ganske kort tid © Privatfoto



På Helnæs nyder vi hinandens selskab på tværs af aldre…

STÆRKT SAMMENHOLD  
Vinterens ro og sommerens livlighed – alle årstider  
har hver sin charme

Man skal ikke bo længe på Helnæs for at finde ud af, at vi kommer hinanden ved uanset om 
man er barn eller voksen. Her er et stærkt sammenhold og her skabes rigtig gode venskaber 
på tværs af aldre – man er aldrig alene, hvis man ikke ønsker det. Nogle har boet her i ge-
nerationer, andre er kommet til hen ad vejen. Det er vigtigt for beboere på Helnæs, at der er 
mange fastboende, da det er med til at opretholde et levende »ø« samfund. Selvom vi er vidt 
forskellige, er der én ting, vi er fælles om: Kærligheden til vores »ø«.

Vi værner om hinanden og den smukke natur. Når man er en del af et stærkt sammenhold 
betyder det også, at man hjælper hinanden uanset om man har brug for en kop sukker, for 
kørelejlighed, en håndsrækning i haven eller pasning af husdyr, når man er på ferie. 



Smuk natur på alle tider af året
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På Helnæs findes et hav af aktiviteter lige uden for døren…

PRAKTISKE OPLYSNINGER  
Har du flere spørgsmål om, hvordan det er at bo på Helnæs,
så kontakt os gerne

Du kan enten læse om praktiske informationer på Helnæs‘ egen hjemmeside www.helnaes.dk  
eller kontakte nogle af de lokale beboere på Helnæs. Ved kontakt til Helnæs Lokalråd  
sender vi dig gerne i den rigtige retning i forhold til, hvilket spørgsmål du har. Mailadresser 
og telefonnumre findes på www.helnaes.dk
 
Der findes også informationer på www.visitassens.dk eller via www.naturstyrelsen.dk



Smukke landskaber på Helnæs
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