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Det sker i April
Sy og strik
Sidste Sy og Strik for denne sæson er torsdag d. 6 april i
Borgerhuset kl. 19-21.30 Tag dit håndarbejde med og
kom til en hyggelig aften sammen med andre håndarbejds
glade folk . Medbring også kaffe/te, kop og tallerken. Vi
skiftes til at bage. Vi giver kr. 5,- hver pr. gang til brug af
lokale. Alle er velkomne. Vh Pernille (40433996)
Menighedsrådet
Vi prøver noget nyt i år. 2. påskedag, som er d. 17. april,
bliver anderledes end den plejer. Vi mødes på P-pladsen
ved Borgerhuset kl. 9.00 og kører sammen til Dreslette
Kirke, hvor der bliver en kort andagt, inden vi begynder at
gå til Løgismose Kapel. Vi spiser vores medbragte mad
sammen og begiver os hjemad igen efter en kort andagt i
kapellet. Medbring egen mad og drikke. Der bydes på
kaffe, når vi er tilbage i Dreslette Præstegård. Det vil være
muligt at blive kørt noget af vejen, for dem, der ønsker
det. Kontakt sognepræst Else Suhr tlf. 64771083
Vi glæder os til at se jer, læs evt. mere i kirkebladet.
Helnæs Menighedsråd.
Helnæs Petanqueklub
Der er generalforsamling i Helnæs Petanqueklub tirsdag
d. 18. april kl. 19.30 i Borgerhuset.
Dagsorden iflg. reglerne. Eventuelle forslag afleveres til
formanden/næstformanden senest d. 10. april. Gode ideer
modtages med kyshånd!
Nye folk er meget velkomne til at deltage…
På Bestyrelsens vegne, Anders Sørensen, tlf. 64771485.
Ølsmagning for knejtene på Helnæs
Der er ølsmagning onsdag d. 26. april kl. 19.30 lok. 1 i
Borgerhuset. Tilmelding til Dan 64771501 / 51527269
eller darajo@mail.dk
Vel mødt Viggo og Dan

Torsdagsklubben
Efter flere opfordrinmger går Torsdagsklubbens udflugt
i år til Avernakø.
Datoen er d. 27. april.
Vi samles ved færgen Faaborg lll kl. 9.45 og sejler fra
Faaborg kl 10. Deltagerne skal selv sørge for samkørsel
til Faaborg. Vi drikker kaffe på færgen og ankommer til
Avernakø kl. 11.15.
På Avernakø bliver vi kørt rundt i passagervogn efter
traktor. Spisning i Korshavn Forsamlingshus. Besøg i
kirken og afgang fra Avernakø kl. 15.10 med ankomst
til Faaborg ca. kl. 15.40.
Tilmelding skal ske på tlf. 64771376 og gerne senest
d. 18. april. Alle er velkomne.
Med håb om god tilslutning.
Venlig hilsen Anne Hansen.
Helnæs Kultur- og Musikforening
Der er generalforsamling i Helnæs Kultur og
Musikforening lørdag d. 29. april kl. 16.30 i Helnæs
Forsamlingshus.
I anledningen af foreningens 20-års jubilæum afholder
vi fest med spisning og koncert efter generalforsamlingen. Til festen er der tilmelding senest d. 8. april på
tlf. 61734540 eller direkte på hjemmesiden.
www.helnæskultur.dk

Det sker i Maj
Gåture på Helnæs
Mandag d. 1. maj kl. 19 hos Flemming Hansen,
Hasselvænget 17, Helnæs Sommerland.

Det sker senere
Helnæs Kultur- og Musikforening Program 2017
29. april: Generalforsamling og jubilæumsfest,
kun for medlemmer,
17. juni: Komponist Chr. Danning 150 år
1. juli: Operakoncert Jesper Buhl
15. juli: Fransk viseaften Duo Rosinante
29. juli: Jazz Doc Houlind All Stars
12. august: Folkemusik BASCO,
26. august: Kammermusik Walentin & McKenzie,
9. sept.: Folkemusik Anja Præst Trio
23. sept.: Operettekoncert Thomas Koppel og søn
13. januar 2018: Nytårsgalla Old Fashioned bustur til
Bremen Teater, København
Læs mere på www.helnæskultur.dk
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 kan stille hvor turen begynder. Turen
gælder alle aldersklasser, meget gerne børn, dog ikke
hunde, da vi drikker kaffe hos private. Det er meningen,
man skal blive i haven eller evt en garage. Der er åbent for
udenøs venner og bekendte.
Husk passende fodtøj, da vi også kan gå på marker og i
sumpede områder. Vi ses på tur.
Inge Johanne Ellebæk, tlf: 64771307
Program:
Mandag d. 6. juni kl. 19 hos Bente og Hans, Helnæs
Byvej 29
Mandag d. 3. juli kl. 19 Hanne og Niels, vi mødes på Ppladsen ved Niels Olesen, Helnæsvej 15, Agernæs og går
en tur ved fiskedammene. Vi drikker kaffe i det dertil
indrettede rum.
Mandag d. 7. aug. kl. 19 Anna og Lis, vi mødes på Ppladsen i Brydegaard.
Mandag d. 4. sept. kl. 19 hos Kirsten og Jens Zimmer,
mødested endnu ikke aftalt.
Helnæs Forsamlingshus Aktivitetskalender
5. juni: Grundlovsdag fra kl. 12.00
15. juli: Fugleskydning
16. december: Juletræsfest

Meddelelser
Rie´s Smukt og Gammelt
Vi har besluttet at lukke butikken og siger tak for jeres
dejlige besøg lørdag formiddag. Det har været rigtigt
hyggeligt og tiden er nu kommet til nogle andre
fritidsaktiviteter. Ferielejligheden lejer vi fortsat ud, som
hidtil.
Mange forårshilsner fra Eigil og Rie.
Gymnastik
Der er gymnastik hver tirsdag fra kl. 19.00 – 20.00 i
Borgerhusets Gymnastiksal. Alle er velkomne uanset
alder. Nu med stepbænke og sjippetov.
Helnæs Lokalråd – betaling af støttebeløb
På Helnæs Lokalråds generalforsamlingen blev det
vedtaget at anbefale et støttebeløb for 2017 på
kr. 50,- pr. person.
Det er nu muligt at indbetale dette via Netbank til konto:
6850 0000351124 indtil d. 30. april 2017. I teksten skal
fremgå vejnavn og nr.
Efter 1. maj vil vi komme rundt på øen til dem, der ikke
vil eller kan benytte 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 Helnæs Lokalråds vegne, Anna Nielsen, Stranden.

Køb/Salg/Bytte
Loppemarked på Vestergaard
Der er loppemarked på Vestergaard, Lindhovedvej 20,
alle dage i påsken fra 10 til 17. Der er salg af nyt og
gammelt.

