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Det sker i August
Fællesmøde - Planstrategi
Torsdag d. 3. august kl. 19.00 i Borgerhuset.
Vi indkalder til fællesmøde omkring udstykning af
sommerhusgrunde i forbindelse med tillæg til planstrategi
2015. Assens Kommune mener, at der er behov og ønsker
at udlægge nye sommerhusområder. Det største område
ligger her på Helnæs, hvor 6,4 ha nordvest for Sommerland ønskes udlagt til nyt sommerhusområde. (Svarende
til ca. 50 sommerhusgrunde).
Vi imødeser, at man kommer med argumentation for/
imod, henholdsvis, så alle bliver hørt, så vi kan svare
Assens Kommune med et indholdsrigt svar inden
høringsfrist d. 23. august.
Vi henviser til Assens Kommunes hjemmeside for
yderligere info http://www.assens.dk/vaer-aktiv/blivhoert/offentliggorelser/tillaeg-til-planstrategi-2015-forassens-kommune/. Alle er velkomne.
Vh Helnæs Lokalråd
Helnæs Jagtforening - Flugtskydning
Helnæs Jagtforening afholder traditionen tro Flugtskydning 4 torsdage i august. Der skydes på stubmarker
forskellige steder på øen. Kig efter skiltning.
Første gang er d. 3. august kl. 18.30
mv Jagtforeningen
Gåture på Helnæs
Mandag d. 7. august kl. 19 Anna og Lis, vi mødes på
P-pladsen i Brydegaard.
Helnæs Kirke Menighedsråd
Menighedsrådsmøde i Borgerhuset onsdag, den 9. august
kl. 19.30. Alle møder er offentlige. Giv gerne besked på
mail: mstherp@gmail.com, hvis du vil deltage. Så kan du
få en dagsorden tilsendt på mail ca. en uge før mødet, hvis
du er interesseret i det.
På vores hjemmeside www.helnaes-kirke.dk kan man
altid finde oplysninger om både gudstjenester, aktiviteter
i sognet og menighedsrådsmøderne. Også datoerne for
kommende konfirmationer kan man finde under kirkelige
handlinger - helt indtil 2021.

Helnæs Kultur og Musikforening
Alle koncerter foregår om lørdagen kl. 20
Lørdag 12. august: Basco Glad folkemusik.
Fire dygtige musikere, som er kendte over hele Europa,
spiller med en smittende energi og opfindsomhed.
Lørdag 26. august: Walentin & McKenzie.
Jorden Rundt med to dygtige solister – en violinist og en
pianist i verdensklasse. Klassisk musik fra hele verden.
Bestil altid plads. Enten via hjemmesiden
www.helnæskultur.dk eller på telefon 6173 4540.
Priser: medlemmer 125 og ikke-medlemmer 175,
og børn og unge 50 kr.
Tilmelding senest 31. august NYTÅRSGALLA i
København med 4 sangere. Lørdag, den 13. januar 2018.
Læs om turen på hjemmesiden og i nyhedsbrevene, som
også findes på hjemmesiden.

Det sker i September
Helnæs Lokalråd, tidligere Helnæs Beboerforening,
inviterer til 40 års jubilæumsfest lørdag den 2. sept. i
forsamlingshuset kl. 16. Tilmelding er nødvendig, omend
at entré er gratis. Invitation og program bliver omdelt
separat. Vi glæder os til at se jer alle!
M.v.h. Lokalrådets Bestyrelse
Gåture på Helnæs
Mandag d. 4.sept. kl. 19 hos Kirsten og Jens Zimmer,
mødested Helnæsbyvej 41.
Fællesspisning
Så er det tid til fællesspisning igen. Fredag d. 8.
september kl. 18.00. Medbring service og drikkevarer til
dig/jer selv og godt humør, så sørger vi for maden tilsat
god stemning. Tilmelding senest søndag d. 3. september
til Pernille: 40433996.
Helnæs Kultur og Musikforening
Lørdag 9. september: Folkemusikkoncert med
Anja Præst Trio i Helnæs Gl. Præstegård.
Lørdag 23. september kl. 20: Koncert med
Thomas Koppel & søn i Helnæs Gl. Præstegård.

Sogneudflugt - Helnæs Kirke
Søndag 10. september Sogneudflugt til Jelling. Bussen
kører fra Helnæs kirke kl. 07.30 til Hvejsel sognehus,
hvor vi får morgenmad kl. 09.15. Kl. 10.30 er der
gudstjeneste i Ildved kirke. Dernæst spises der frokost på
Hopballe Mølle kl. 12.30 – som ligger i smuk natur. Så
går turen til Jelling med højene, runestenene, og denne
gang skal vi også se museet ”Kongernes Jelling”. Turen er
for Helnæs og Dreslette sogne. Den koster 250 kr. for alt,
undtagen drikkevarer til maden. Betales i bussen.
Tilmelding senest 20. august.
Kontakt Else Suhr på 6477 1083 eller mobil 29101093.
eller mail: elsu@km.dk
Byvandring
Helnæs Lokalarkiv arrangerer byvandring lørdag, den
16. september 2017.
I år er emnet Helnæs kirke og kirkegård. Vi mødes i
kirken kl. 14 og hører om kirkens historie, bagefter følges
vi rundt på kirkegården og hører om personer, der har
levet på Helnæs og som ligger begravet der. Derefter er
der kaffebord i Borgerhuset, og der vises nogle billeder
fra området omkring kirken.
Alle er velkommen! Med venlig hilsen Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Kirke
Søndag 17. september kl. 17. Høstgudstjeneste i Helnæs
kirke - med efterfølgende spisning i forsamlingshuset.
”Alle gode gaver, de kommer oven ned. Så tak da Gud, ja,
pris dog Gud, for al hans kærlighed”. Vi vil igen opfordre
alle til at medbringe noget, som I har ”høstet” i jeres have.
Gør I det, bliver det gaver igen, da vi holder auktion over
jeres gaver og giver de indkomne penge til menighedens
barn fra SOS-børnebyerne.
Kirke højskoledag
Søndag 24. september 11.00 – 17.00 Kirke højskoledag
på Helnæs for de 5 kirker Sønderby, Kærum, Haarby,
Dreslette og Helnæs. TEMA: Om Grevens fejde –
borgerkrig i Danmark. Kl. 11 Gudstjeneste i Helnæs
Kirke. Kl. 12.30 middag i Forsamlingshuset. Foredrag:
Kaos i Danmark. Kl. 15.00 kaffebord. Foredrag: Biblen
skal oversættes. Tilmeld senest 25. august på: mobil
27201668 eller mail: mstherp@gmail.com

Det sker senere
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.

Meddelelser
Helnæs Forsamlingshus
Resultat fra Fugleskydning i Helnæs Forsamlingshus:
Fugleskydning: Venstre vinge: Else Bang
Højre vinge: Peter Møller
Hale: Rie Rostgaard
Hoved: Hans Hoppe
Fuglekonge: Simon Jørgensen
Salon Skydning: 1. præmie: Mark Nielsen
2. præmie: Jesper Lauritsen
3. præmie: Erik Mortensen
4. præmie: Tina Sørensen
Luftgevær:
1. præmie: Hans Larsen
2. præmie: Alfred Hansen
3. præmie: Jesper Lauritsen
Kagens vægt: Anders Lindskov.
Bestyrelsen takker alle, der var med til at gøre dagen
hyggelig. Tak til Helnæs Camping for rundstykker,
Kristian for bitter til morgenkaffen, Summerbird for
flødeboller, Jørgen Jørgensen for ekstra præmie, og et
stort tak til alle hjælpere.
ER DER LIV PÅ HELNÆS?
Joh da, for modsat Mars, som også ligger langt ude, så er
der vand på Helnæs. Og det er jo betingelsen for alt liv. Vi
har endda godt vand. Men har du egentligt tænkt over,
hvor vandet kommer fra? Fra vandværket selvfølgelig, og
leveret lige til din vandhane. Men ligesom mælken ikke
bare kommer fra supermarkedet, så er vandet ikke bare en
selvfølgelighed, som bare hentes på vandværket.
Inden skal det først findes, og pumpes op af jorden. Når
det så når værket, er det nærmest udrikkeligt (medmindre
man er vant til kvaliteten i Ganges floden). Det skal iltes,
filtreres og filtreres igen og så sendes afsted til jer med det
korrekte tryk.
Alt det sker ikke bare af sig selv. Vi er så heldige at have
en rigtig god bestyrelse, som sørger for, at det hele
fungerer, så vi kan få det gode vand og til en meget billig
pris. Det øjeblik arbejdet for bestyrelsen blev for stort
eller utaknemligt, ville vores vandforsyning være i fare.
Bestyrelsen er nemlig frivilligt arbejde, og de fleste får
ikke en krone for det. Deres løn er et smil og et klap på
skulderen. Uden denne ”løn” er der fare for, at vores
vandværk bliver overtaget af større vandværker, og så vil
vi stadig få godt vand – men det bliver dyrt.
Jeg håber derfor, at alle vil støtte op om vandværksbestyrelsen, så de får lyst til at fortsætte deres gode
frivillige arbejde. Og pas så godt på vores vand.
Stor tak til de frivillige, som gør en stor indsats her
på Helnæs.
Ps. Har man lyst til at se vandværket, kan man bare
komme forbi en tirsdag formiddag, eller ring 2182 9513
for en aftale med mig. V.h. Torben

