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Det sker i September
Helnæs Kultur- og Musikforening
Lørdag, d. 09. september: Folkemusikkoncert med Anja
Præst Trio i Helnæs Gl. Præstegård.
Lørdag, d. 23. september kl. 20: Koncert med Thomas
Koppel & søn i Helnæs Gl. Præstegård.
Gymnastik start i september
Nu bliver Borgerhusets gymnastiksal igen fyldt med glade
motionister. Vi starter nyt gymnastikhold tirsdag, den
12. september fra kl. 19.00 til kl. 20.00. Alle er velkomne uanset alder – ingen tilmelding.
Det koster kr. 250,- for ½ sæson (september - december).
Der er ikke gymnastik i efterårsferien. Instruktør er
Charlotte Foss Madsen. Vi glæder os til at se jer ;-)
Byvandring
Helnæs Lokalarkiv arrangerer byvandring lørdag, den
16. september 2017.
I år er emnet Helnæs kirke og kirkegård. Vi mødes ved/i
kirken kl. 14 og hører om kirkens historie, bagefter følges
vi rundt på kirkegården og hører om personer, der har
levet på Helnæs og som ligger begravet der. Derefter er
der kaffebord i Borgerhuset. Der vises nogle billeder fra
området omkring kirken. Alle er velkommen!
Med venlig hilsen Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Kirke
Søndag, d. 17. september kl. 17. Høstgudstjeneste i
Helnæs kirke - med efterfølgende spisning i
forsamlingshuset. ”Alle gode gaver, de kommer oven
ned. Så tak da Gud, ja, pris dog Gud, for al hans kærlighed”. Vi vil igen opfordre alle til at medbringe noget, som
I har ”høstet” i jeres have. Gør I det, bliver det gaver igen,
da vi holder auktion over jeres gaver og giver de indkomne penge til menighedens barn fra SOS-børnebyerne.

Kirke højskoledag
Søndag, d. 24. september 11.00 – 17.00: Kirke
højskoledag på Helnæs for de 5 kirker Sønderby, Kærum,
Haarby, Dreslette og Helnæs. TEMA: Om Grevens fejde
– borgerkrig i Danmark. Kl. 11 Gudstjeneste i Helnæs
Kirke. Kl. 12.30 Middag i Forsamlingshuset. Foredrag:
Kaos i Danmark. Kl. 15.00 Kaffebord. Foredrag: Biblen
skal oversættes. Tilmeld senest 25. august på: mobil
27201668 eller mail: mstherp@gmail.com
Sy og Strik
Vi starter Sy og Strik mandag d. 25. september
kl 19-21.30 i Borgerhuset lok.2. Tag dit håndarbejde
med og kom og hyg med alle vi andre håndarbejdsglade
helnæsboere. Tag også kaffe/te, en kop og en tallerken
med til dig selv, vi skiftes nemlig til at have kage/brød
med. Evt spørgsmål på 40433996.
Glæder mig til at se jer igen, Pernille
L´Hombre klubben
Vi starter sæsonen torsdag, d. 28.sept kl.18
I Borgerhuset med medbragt mad og drikke.
Begyndere er velkomne, så tag en frisk beslutning og
ring til Jan tlf 64771952, hvis du vil være med på
begynderholdet.
Jørgen og Jan

Det sker i Oktober
Helnæs Jagtforening
Traditionen tro afholder Helnæs Jagtforening dyrejagt
tirsdag d. 10. oktober. flere oplysninger i
oktoberudgaven af HelnæsNyt

Torsdagsklub
Efteråret nærmer sig, og det er tid at tænke på
Torsdagsklub. Vi begynder torsdag den 12. oktober
kl. 14.30 i Borgerhuset, og som sædvanlig skal deltagerne gerne tage kop og brød med. De øvrige datoer i år er:
26.10, 9.11, 23.11 og 07.12.
Flere oplysninger i næste HelnæsNyt.
Alle er velkomne! Vh Anne
Sy og Strik
Der er Sy og Strik d. 12. og d. 23. oktober.

Meddelelser
Info fra Borgerhuset - Støttemedlemskab 2017
Bestyrelsen kommer i løbet af september og oktober
måned rundt for at tegne eller forny medlemskabet af
Støtteforeningen for Helnæs Borgerhus. Medlemskabet
koster kr. 100,- pr. voksen person i husstanden. Vi håber,
at rigtig mange vil støtte Borgerhuset.
Pengene bliver brugt til drift af Borgerhuset, herunder
forbrugsafgifter, forsikring samt ind- og udvendig
vedligeholdelse af bygningerne.
Kontingentet kan også indbetales til Eigil Kristensen via
MobilePay på 4042 9388 eller på vores konto i Dansk
Bank 1551 9100011333. Husk at opgive vej og husnummer.
De bedste hilsner bestyrelsen.
Er der liv på Helnæs?
Ja da, for ligesom Mars har vi også vores små grønne
mænd – og kvinder. Man ser dem især på kommunens
arealer. Lille P-plads ved Langøre, på sportspladsen, ved
sprøjtehuset, Ulriks Plads, lille græs på Ryet, ved fyret,
Gammelhave, Kromandens trekant, Strandbakkens Pplads og vendeplads. Her har de travlt med at holde deres
egne små områder rene og pæne. Slår græs og klipper hæk
og hegn. De er frivillige og ser en ære i, at der ser pænt ud
på Helnæs.
Også kommunen er glad for disse grønne væsener, og
belønner Lokalrådet med omkring 40.000,- kr årligt for
denne indsats. De kalder sig pedeller, og de hygger sig
med arbejdet. Og så har de skaffet borde og bænke til stor
glæde for især turisterne, samt en haveaffaldscontainer på
sportspladsen.

Der er også andre, som går og cykler rundt og samler
affald langs veje og stranden. En stor tak til alle de
frivillige, som gør en indsats til glæde for os alle sammen.
Vil du være med på holdet af grønne pedeller, må du
meget gerne ringe eller sms’e til mig: 2182 9513.
Mvh Torben
Fødselsdagskaffe på Hjemstavnsgården i Gummerup
Hjemstavnsgården har siden 1931 været et populært
mødested for mennesker på Vestfyn. Frivillige med
kærlighed til den gamle landmålergård fra 1700-tallet har
i alle årene opretholdt årets fester og højtider. Desuden er
der nu åbent hus hver onsdag fra kl. 10–14. Onsdag er
også arbejdsdag for de frivillige, og der er stadig brug for
flere ”hænder”. Dette være sagt, hvis man er interesseret i
at få sig en nyttig fritidsbeskæftigelse. Kom og se, hvor
meget der allerede er udrettet.
Den 10. september kl. 15.00 er der fødselsdagskaffebord
i kaffestuen på Hjemstavnsgården, Klaregade 23 i
Gummerup, hvor alle er velkomne. Jeg håber, at I vil
benytte lejligheden til at se, hvor fin gården er blevet efter
overtagelsen fra Museum Vestfyn. På denne måde
markerer jeg mine 70 år, da historie altid har haft min
interesse. Måske er der flere, der får lyst til at være med
i vores hyggelige fællesskab i hverdag og fest.
På glædeligt gensyn søndag d. 10. september kl 15-17
på Hjemstavnsgården.
Inger Lund, Helnæs Byvej 69, Helnæs.
Helnæs Lokalråd
Høringssvaret omkring udvidet sommerhusområde på
Helnæs, som Lokalrådet har sendt til kommunen efter
borgermødet d. 29.7. kan læses på vores hjemmeside
helnæs.dk under Foreninger/Lokalråd.
Tak for en dejlig fest! Og tusinde tak til alle dem, der har
givet et hjælpende hånd og til alle sponsorer: GIA Kunst,
BabyEngros, SPAR, Kim Vinduespudser, Gl. Brydegaard,
Helnæs Antik, Helnæs Musik- og Kulturforening, Helnæs
Fishing Lodge, Schreiners bøger og papir, Arlafonden,
Summerbird, Quilte Lis, Kunst og lopper, Negleteknikeren, Helnæs Kro, Helnæs Camping, Gl. Avernæs,
Helnæs Mølle og Helnæs Landsbypedeller.
Mvh Helnæs Lokalrådets bestyrelse

