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Det sker i Juli
Quiltepigerne på Helnæs
Fra Lørdag d. 15 juli til søndag d. 23 juli alle dage fra
10-17. Quiltepigerne holder sommerudstilling på
Strandbakken 35. Udstilling og salg af patchwork-og
quilteprojekter, samt mange andre håndarbejder. MANGE
GODE GAVEIDEER !
Helnæs Forsamlingshus Fugleskydning
Lørdag d. 15. juli er der fugleskydning i Helnæs
Forsamlingshus.Vi starter med kaffe og rundstykker
kl. 9.00. Skydning starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.
Der vil være tombola og mange forskellige aktiviteter
i løbet af dagen.
Kl. 12.00 er Annelises gode buffet klar (voksne kr. 90,børn kr. 40,-)
Frivillig hjælp
Har du tid til at bruge et par timer eller mere torsdag
d. 13. juli fra kl.17.00, hvor vi alle skal stille op til
fugleskydning, så kontakt formand Jørgen på tlf.
64741681 el. mobil 23609088 eller på mail
hstrand@hotmail.com senest mandag d. 10. juli

og svingende New Orleans jazz – trompet, banjo, sang,
klarinet, trombone, trommer, bas og klaver.
Vi håber på en lun sommeraften med dans i gårdhaven,
mens man nyder og genoplever melodierne fra ”den
oprindelige Jazz” tilbage omkring 1920’ernes New
Orleans.
Bestil plads på hjemmesiden www.helnæskultur.dk
eller tlf. 6173 4540
Der er stadig plads på turen til Nytårsgalla med Old
Fashioned i København lørdag 13. januar 2018.

Det sker i August
Gåture på Helnæs
Mandag d. 7. august kl. 19 Anna og Lis, vi mødes på Ppladsen i Brydegaard.

Det sker senere
Helnæs Kultur og Musikforening
Lørdag 15. juli kl. 20.00 Duo Rosinante
Musikalsk byvandring gennem ”Det gamle Paris”.
Mød den helt unikke Duo Rosinante og følg dem på
en musikalsk byvandring fra Seinen til toppen af
Montmartre. Mærk stemninger fra de små caféer og
charmerende pladser og fra gadeartisternes forførende
repertoire. Smægtende musettevalse og tangoer, sange
fra Edith Piafs udødelige repertoire, swingende jazz
og ragtime.
Lørdag 29. juli kl. 20.00
Doc Houlind Revival All Stars. Jazz aften med dans i
gårdhaven. New Orleans jazzorkestret Doc Houlind
Revival All Stars består af 7 medlemmer, som spiller glad

Helnæs Kultur- og Musikforening Program 2017
Folkemusik BASCO, 12. august
Kammermusik Walentin & McKenzie, 26. august
Folkemusik Anja Præst Trio, 9. sept.
Operettekoncert Thomas Koppel og søn, 23. sept.
Nytårsgalla Old Fashioned bustur til Bremen Teater,
København, 13. januar 2018.
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. 4.sept. kl. 19 hos Kirsten og Jens Zimmer,
mødested Helnæsbyvej 41
Helnæs Forsamlingshus Aktivitetskalender
16. december: Juletræsfest

Bolig søges
Jeg søger en lejlighed eller et hus til leje her på Helnæs.
Hanne Bess, tlf: 64771859 eller pr. post: Helnæsbyvej 3,
5631 Ebberup

Meddelelser
Høring om ekstra sommerhuse på Helnæs
Kommunen har sendt et forslag til offentlig høring om
udvidelse af Sommerland. Forslaget kan ses på web
adressen www.assens.dk/vaer-aktiv/blivhoert/offentliggoerelser/tillaeg-til-planstrategi-2015-forassens-kommune/
Høringsfrist er den 23. august. Jeg formoder, at
Lokalrådets bestyrelse reagerer.
Mvh Jens Zimmer
Helnæs Menighedsråd
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.

