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Det sker i Maj
Helnæs Petanqueklub
Vi tager hul på sæsonen tirsdag d. 3. maj kl. 18.00 med
grillaften.
Der spilles hver tirsdag kl. 19.00 i maj, juni, juli og
august, dog 1. tirsdag i hver måned grilles der og vi
starter kl. 18.00.
Vi ses på sportspladsen …
Evt. henvendelse tlf. 64771485
Gæve Helnæskvinder
Måske en ny tradition....
Alle gæve Helnæskvinder inviteres til brunch og hygge på
Mors dag, søndag d. 8. maj kl. 10 i Borgerhuset.
Vi sørger for kaffe/te, brød og smør, du/i medbringer:
En ret til fælles brunchbord, service til dig selv og
sekt/champagne, juice el. lign til eget behov.
Tilmelding senest fredag d. 6. maj
Vi glæder os til at se jer. Pernille (40433996)
og Lene (30116318)
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
Helnæs Kirke
Der er menighedsrådsmøde onsdag d. 25. maj kl. 19.00
Helnæs Jagtforening - strandrensning
Helnæs Jagtforening afholder den traditionelle
strandrensning lørdag d. 21. maj kl. 9.30 med start
fra Søgaard. Vi glæder os til at se så mange som muligt

til en hyggelig formiddag langs Helnæs’ kyst. Alle er
velkomne. Der vil være ristede pølser og drikkevarer
efter endt arbejde.
Mvh. Helnæs Jagtforening
Operette-tur Helnæs Kultur og Musikforening
Tilmelding til bustur med Helnæs Kultur og
Musikforening: snarest efter først til mølle princippet.
Selve turen er d. 5. november for at se Dronningens
gobeliner på Christiansborg og Operettekompagniets
opførelse af ”Den Glade Enke” med bl.a. Thomas Koppel.
Tilmelding via mail: mstherp@gmail.com eller
via tlf 61734540.

Det sker i Juni
Helnæs Forsamlingshus
Helnæs Forsamlingshus afholder Grundlovsfest
søndag d. 5. juni kl. 12.00. Alle er velkomne og ordet
er frit. Ingen tilmelding. Entre kr. 40,- voksne, børn
under 12 år kr. 20,Loppemarked
Har i ting der skal sælges? Forsamlingshuset holder
loppemarked lørdag d. 18. juni fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Stand kan købes for kr. 50,- Forsamlingshuset sælger:
kaffe, kage, øl og vand.
Køb af stand: 23609088 / 64741681 senest 30. maj.
Helnæs Kultur og Musikforening
Kirkekoncert lørdag d. 11. juni kl. 20 i Kærum Kirke.
Arrangør: Helnæs Kultur og Musikforening + Helnæs,
Sønderby og Kærum Kirker. Zenobia synger og spiller
danske sange. Nedsatte priser: Voksne kr. 75,- Børn og
unge kr. 25,- Helnæs Kultur og Musikforening serverer et
glas til alle i pausen.
Spisning og koncert 25. juni – Helnæs gl. Præstegård
kl. 18.30 og kl. 20.00
Tilmelding senest d. 18. juni. Tlf 61734540.
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Gåture på Helnæs
Vi bliver desværre nødt til at flytte juni måneds gåtur
fra mandag d. 6. juni til d. 13. juni kl. 19!
Turen er arrangeret af Hanne og Niels Ellebæk.
Vi mødes ved Egebjerg Mølle Naturrum, Alpevej 36,
5771 Stenstrup www.egebjergmoelle.dk
Vores guide er min (Johanne Ellebæk, red.) tidligere
kollega Anne Kirstine Primdahl.
Se info og program under Meddelelser.

Det sker i Juli
Helnæs Forsamlingshus
Fugleskydning lørdag d. 16. juli fra kl. 9.00 til
kl. 15.00/16.00
Gåture på Helnæs
Mandag d. 4. juli kl 19 i Bobakkerne, Vi mødes på
P-pladsen, hvor vi også drikker kaffen.

Meddelelser
Information fra Helnæs Vandværk
Vi skal i løbet af 2016 have udskiftet alle vores
vandmålere. Vi starter med Sommerlandet her i foråret, og
går videre med resten af Helnæs efterfølgende. Vi tager
nok en vej eller to ad gangen og nærmere information vil
blive omdelt, når tidspunktet nærmer sig.
Vandværket afholder udgiften til udskiftning og vi vil
også udskifte de nærmeste dele, hvis det er tiltrængt.
Vandmåleren skal være placeret let tilgængeligt for
vandværket/smeden, og der skal være frostfrit. Er den
placeret udendørs i en brønd, skal det være en autoriseret
målerbrønd. Hvis det ikke er tilfældet eller er målerbrønden defekt, vil vi opfordre til, at man får det bragt i
orden. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret vvssmed. Ændrer man placeringen af vandmåleren, skal det
altid ske efter aftale med vandværket.
En ny måler bør placeres første hensigtsmæssige sted efter
at stikledningen har passeret skellet.
Vandværket kan kontaktes på mobil 23324122 (Per
Pedersen) eller mobil 20810455 (Thomas Rasmussen,
formand). Vores vvs-smed Lars Nielsen, Voldbro Smedie,
kan kontaktes på tlf 64741057.
Vh Bestyrelsen

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.
Program for gåturene:
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
Kræftens Bekæmpelse
Der blev samlet ind til Kræftens Bekæmpelse på Helnæs
og beløbet blev kr. 5138,-

Taksigelser
Hjertelig tak for al opmærksomhed, ved Bodils runde
dag, samt ved vort guldbryllup.
Venlig hilsen Bodil og Jan
Bøgeskovsvej 2

Køb, salg og bytte
Udlejes til private på Helnæs
Texas plænelufter/mos-løsner kr. 200,- pr. dag.
Tlf 23609088.
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