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Det sker i Marts
Sy og strik
Der er Sy og Strik onsdag d. 8. marts og mandag d. 20.
marts i Borgerhuset kl. 19-21.30. Tag dit håndarbejde
med og kom til en hyggelig aften sammen med andre
håndarbejdsglade 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)
Ølsmagning for knejtene på Helnæs
Der er ølsmagning onsdag d. 15. marts kl. 19.30 lok. 1
i Borgerhuset. Tilmelding til Dan 64771501 / 51527269
eller darajo@mail.dk. Vel mødt Viggo og Dan
Helnæs Vandværk
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Vandværk
torsdag d. 23. marts kl. 19.30 i Borgerhuset.
En del af bestyrelsesmedlemmerne har efterhånden siddet
i rigtig mange år, og det ville være rettidig omhu at få
nogle nye folk valgt ind nu. Så tænk over hvem i vil
overlade ansvaret til i fremtiden og giv dem en opfordring
til at møde op på generalforsamlingen, eller kontakt
bestyrelsen, så kontakter vi vedkommende. Vi mangler fx
en ny kasserer og en, der kan tage sig af en hjemmeside.
Mvh Bestyrelsen
Helnæs Lokalarkiv - Åbent hus og årsmøde
Lørdag d. 25. marts holder lokalarkivet åbent hus og
årsmøde i Borgerhuset fra kl. 10 til 15.
Temaet i år er: “Helnæs Made i ord og billeder”.
Kl 11. aflægges der årsberetning og regnskab.
Derefter vil Jens Zimmer komme med et oplæg:
“Helnæs Mae - brug og gavn for Helnæsboerne”
Et årsskrift er til salg, og der er kaffe på kanden.
Alle er velkomne!
Med venlig hilsen Lokalarkivet.
Borgerhuset - Kursus i Pastafremstilling
Borgerhuset har fået lov til at låne Madlejrs
køkken til pastakursus fredag d. 31. marts

kl. 17.00. Vores underviser, Ida Bjørnstrøm,
starter ca. 2 timer før med at veje af og fordele
alle ingredienser, så det er nemt at gå til.
Madtilberedning tager ca. 2-2,5 timer. Prisen er
kr. 430,- pr. person. Det inkluderer 3 retter mad.
Drikkevarer må man selv medbringe. Hvis man har
en pastamaskine, må man gerne tage den med.
Og måske ens foretrukne knive og forklæde.
Der er plads til 20 deltagere. Vi glæder os til at se
jer. Kurset er åbent for alle - tag evt. venner og
kolleger med. Tilmelding til Birgitte Elovara på
23276858, senest d. 24. marts.

Det sker i April
Helnæs Revy 2017 ”Ø-kuller”
Lørdag d. 1. april kl. 14 og kl. 18.30 i Helnæs
Forsamlingshus. Efter aftenforestillingen er spisning
og dans. For detaljer og bestilling, se invitationen,
som bliver omdelt næste tirsdag eller se på
www.helnæs.dk
Sy og Strik
Torsdag d. 6. april. 19-21.30 i Borgerhuset

Det sker senere
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. 1. maj kl. 19 hos Flemming Hansen,
Hasselvænget 17, Helnæs Sommerland.
Mandag d. 6. juni kl. 19 hos Bente og Han, Helnæs
Byvej 29
Mandag d. 3. juli kl. 19 Hanne og Niels, vi mødes på
P-pladsen 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
P-pladsen 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
Fællesarrangement rundt om Helnæsbugten
Lokalområderne rundt om Helnæsbugten har altid kendt
hinanden, giftet sig ind med hinanden og konkurreret med
hinanden. Det sidste (og andre dele også) kunne man godt
gøre noget ved igen - på festlig og fredelig vis. Det
oplevede Nicolai Agger, Vin og ParkGolf, Ungersbjerge,
at man gjorde i det indre af Italien under et besøg dér. Han
og andre fra Jordløse og rundt til Helnæs har derfor holdt
et par møder om at få et fælles arrangement op at stå
lørdag d. 26. august 2017. Arbejdstitlen er “Kampen om
Helnæsbugten” og foreløbig planlægges konkurrencer i
bygning af tømmerflåde med efterfølgende kapsejlads,
flugtskydning og en festlig afslutning.
Der vil snart blive udsendt mere information i Pressen
fra arbejdsgruppen. Næste arbejdsmøde er den 26. april.
Mvh Jens Zimmer.
Orientering fra akuthjælperne
Der har nu været akutberedskab på Helnæs i et par år. I
nogle tilfælde bliver man overrasket over at se os. Vi gør
derfor opmærksom på, at vi blive tilkaldt, når man ringer
112 og nogle gange også ved kontakt med vagtlægen. Vi
har ingen mulighed for at vurdere, om der er behov for
vor hjælp, både fordi vi ikke får oplyst hvilken skade/
sygdom vi skal ud til og at det er vigtigt, at det går hurtigt.

Vi kommer heller en gang for meget end en gang for lidt.
Vi håber alle har forståelse for dette og tager godt imod.
Hvis der ikke er behov for vores hjælp, trækker vi os
tilbage og viser blot ambulancen på plads. Man må under
ingen omstændigheder udlade at ringe 112, hvis der er
behov.
Vi gør samtidig opmærksom på, at vi synes det er et stort
aktiv for Helnæs, at vi har dette akutberedskab, som har
reddet liv og været til stor hjælp de fleste gange.
Til orientering har vi fået et nyt system, så der kun bliver
kaldt 3-4 akuthjælper pr. gang.
Venlig hilsen Akuthjælperne
Gymnastik
Der er gymnastik hver tirsdag fra kl. 19.00 – 20.00
i Borgerhusets Gymnastiksal. Nu med stepbænke
og sjippetov. Alle er velkomne uanset alder.

Taksigelser
Tak for jeres deltagelse ved Arnes bisættelse
Vi vil gerne takke mange gange for jeres deltagelse og
for de smukke blomster til fars bisættelse i Helnæs Kirke
d. 1. februar 2017. Det var meget overvældende med det
store fremmøde i kirken og de mange smukke blomster,
og præsten gjorde det så godt. Også en stor tak til jer,
der fulgte med hjem på Østergaard bagefter. Det var
fint at slutte af der, synes vi.
Mange hilsner Louise og Lotte
Kære Alle
Hjertelig tak for opmærksomheden til min fødselsdag.
Det blev en minderig dag.
Kærlig hilsen Annelise

Køb/Salg/Bytte
Sko og støvler
Jeg har et par korte, sorte støvler til salg, str. 39, kr. 50,samt et par flade sko, også str. 39, kr. 50,Begge par er ubrugte.
Henvendelse: Bente Haines. tlf 60663341
Jolle
Mindre jolle købes, så jeg kan komme ud og fiske igen.
Så har du en god jolle til en rimelig pris, så ring til
Torben, Strandbakken på tlf 21829513.

