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Det sker i Maj

Det sker i Juni

Helnæs Petanqueklub
Vi begynder sæsonen tirsdag d. 2. maj kl. 18.00 med
grillaften.
Der spilles hver tirsdag kl. 19.00 i maj, juni, juli og
august. Den 1. tirsdag i hver måned griller vi, og mødes
derfor kl. 18.00 disse dage.
Vi glæder os til at se alle igen og nye er meget velkomne.
Gæster er også meget velkomne til et prøvespil.
Evt. henvendelse tlf. 64771485.

Helnæs Forsamlingshus - Grundlovsdag
5. juni: Grundlovsdag fra kl. 12.00. Indbydelse omdeles senere.

Morsdags-Brunch
Kære Helnæs kvinder/mødre
Sidste år holdt vi en morsdags-brunch, og mange var
enige om, at det var værd at gentage i år. Der er dog et
lille men! Morsdag falder i år sammen med konfirmationsdagen i Helnæs Kirke, så derfor har jeg besluttet
at ændre datoen, så det bliver to dage før, altså fredag d.
12. maj, som ganske vist er store bededag, men sådan må
det være i år.
I Borgerhuset kl. 10.
Konceptet er som sidste år: jeg pynter bord og sørger for
kaffe/te, smør og brød. Du medbringer: en ret til fælles
brunchbord, service til dig selv, sekt/champagne/juice
eller lign. til eget behov.
Tilmelding senest onsdag d. 10. maj. på: 40433996 (gerne
sms). Skulle der være en enkelt eller to, som vil hjælpe
med at lave kaffe inden, så giv lige et ring.
Jeg glæder mig til at se jer.
Mange hilsner Pernille
Helnæs Jagtforening - Strandrensning
Se Helnæs fra stranden, kom til den årlige strandrensning
på Helnæs lørdag d. 20. maj kl. 9.30 med start fra
Søgaard. Alle er velkomne.
Jagtforeningen er vært for en grillet pølse og en øl/vand
efter endt arbejde.

Helnæs Petanqueklub - turnering
Tirsdag d. 6. juni kl. 16.30 afholder Petanqueklubben
en lille turnering, hvor ALLE er velkomne. Man kan
komme med sin egen makker, eller vi finder en til dig.
Petanquekugler kan evt. lånes.
Bagefter bliver der tændt op under grillen. Man
medbringer selv bestik, mad og drikkelse.
Vi håber på godt vejr, stort fremmøde og at vi får en
hyggelig eftermiddag/aften.
Mvh Petanqueklubben
Gåture på Helnæs
Mandag d. 6. juni kl. 19 hos Bente og Hans, Helnæs
Byvej 29.

Det sker senere
Helnæs Kultur- og Musikforening Program 2017
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

Helnæs Petanqueklub
Der spilles hver tirsdag kl.19.00 i maj, juni, juli og august
på sportspladsen, dog 1. tirsdag i måneden grilles der og
vi starter kl. 18.00. Evt henvendelse på: 64771485
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. 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
Gymnastik
Vi takker for en god sæson, vi ses igen til september.

