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Det sker i April
Sy og Strik
De sidste to Sy og Strik aftner i denne sæson bliver
mandag d. 4. og onsdag d. 20. april kl. 19-21 i
Borgerhusets lokale 2. Alle er velkomne. Medbring dit
håndarbejde, en tallerken, ske og kop og kaffe eller te. (Vi
giver 5 kr. hver pr. gang til Borgerhuset for brug af lokale
og varme). Vh. Pernille Naundrup 40433996.
Ølsmagning for kneitene på Helnæs
Onsdag d. 6. april kl. 19.30 i Borgerhusets lokale 1.
Dette er sæson afslutning.
Tilmelding til Dan 6477 1501 / 5152 7269 eller på:
darajo@mail.dk Hilsen Viggo og Dan
Foreningen Nordisk Tekstilkunst
Stiftende generalforsamling for Foreningen Nordisk
Tekstilkunst torsdag d. 14. april kl 19.00 i Borgerhuset
Vores vision er at skabe stedet, hvor mangfoldigheden i
de mange udtryksformer samles, vises og udvikles i
inspiration fra den tekstile udvikling, vi ser overalt på
kloden.
Forslag til vedtægter fås ved henvendelse til:
anders.lyng@mail.dk
Helnæs Petanqueklub – Generalforsamling
Tirsdag d. 19. april kl. 19.30 i Borgerhuset
Dagsorden iflg. reglerne. Eventuelle forslag afleveres til
formanden/næstformanden senest d. 11. april.
Gode ideer modtages med kyshånd!
Nye medlemmer er meget velkomne til at deltage.
På bestyrelsens vegne, Anders Sørensen, tlf. 64771485
Fællesspisning
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag d. 29. april
kl. 18.00. Kom og spis i hyggeligt selskab. Medbring
service og drikkelse til eget forbrug.
Tilmelding hos Annelise på tlf. 64771595 el. 51502957
Senest søndag d. 24. april

Det sker i Maj
Gåture på Helnæs
Mandag d. 2. maj kl. 19 hos Lis og Viggo Jørgensen,
Strandbakken 35. – Se info og program under
Meddelelser.
Torsdagsklub - Udflugt
Onsdag d. 11. maj arrangerer Torsdagsklubben udflugt til
”Humlemagasinet”, Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup.
Der bliver fortalt om stedet og vi kan selv se os omkring i
hus og haver. Der er Historisk Dukkemuseum, Humlemuseum og Sigfred Pedersens Museum. Selvfølgelig skal
vi nyde kaffen med den specielle Prinsesse Marie lagkage.
Tilmelding er nødvendig og senest d. 6. maj på tlf.
64771376. Alle er velkomne.
Deltagerne bedes selv aftale kørsel. Hvis vi skal følges ad,
så mødes vi på Borgerhusets parkeringsplads kl. 13 d. 11.
maj.
Venlig hilsen Anne

Meddelelser
Gåture på Helnæs
Vi fortsætter sidste års gåture på øen. Vi bruger samme
koncept som sidste år, dvs:
Vi skiftes til at arrangere turen og lægge have til. Hvis det
er regnvejr aflyses turen. Efter gåturen drikker vi kaffe i
fællesskab hos arrangøren. Man medbringer sin egen
kaffekurv, som man stiller, hvor turen begynder. De, der
har mulighed for det, må også gerne have bord og stole
med. Turene gælder alle aldersklasser, meget gerne børn
(klapvogn og barnevogn kan dog være problematiske, når
vi går på marker og fugtige områder). Ingen hunde, da vi
drikker kaffe hos private. Det er meningen, man skal blive
i haven eller evt. en garage. Udenøs venner og bekendte er
velkomne. Husk passende fodtøj, da vi kan gå i sumpede
områder eller på marker. I år har vi lagt en udenøs tur, vi
håber i er med på det. Vi ses på tur. Inge Johanne Ellebæk,
tlf. 64771307
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Program for gåturene:
Mandag d. 2. maj kl. 19 hos Lis og Viggo Jørgensen,
Strandbakken 35.
Mandag d. 6. juni kl. 19 er det arrangeret af Hanne og
Niels Ellebæk. Vi mødes ved Egebjerg Mølle Naturrum,
Alpevej 36, 5771 Stenstrup
http://www.egebjergmoelle.dk/
Vores guide er min tidligere kollega Anne Kirstine
Primdahl.
Mandag d. 4. juli kl 19 i Bobakkerne, Vi mødes på Ppladsen, hvor vi også drikker kaffen.
Mandag d. 1. august kl 19 hos Kamma og Erik Hansen,
Helnæs Byvej 18.
Mandag d. 5. september kl. 19 hos Flemming Hansen,
Hasselvænget 17 (Sommerland).
Mvh. Inge Johanne Ellebæk

Beboerforeningen – betaling af kontingent
Igen i år er der mulighed for at betale kontingent til
Beboerforeningen via Netbank. Beløbet kr. 50,- pr. person
kan indbetales på konto: 6850 0000351124 indtil d. 30.
april 2016. I teksten skal fremgå vejnavn og nr.
Efter 1. maj vil vi komme rundt på øen til dem, der ikke
har benyttet denne mulighed. Samtidig gør vi opmærksom
på, at alle stadig kan kontakte os via mail:
hebefo@gmail.com, så vi kan bevare en tæt kontakt til
medlemmerne.
På Beboerforeningens vegne, Anna Nielsen, Stranden.

Køb, salg og bytte
Ledig fryseboks
Hvem vil overtage vores boks i frysehuset?
Mvh. Andreas og Lene tlf. 30116318.
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