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Det sker i Juni
Helnæs Kirke
Reformationsmaraton kommer til Helnæs Kirke tirsdag
d. 6. juni. (sidste gang inden reformationsmaratonen
afsluttes i Vor frue kirke i Assens d. 25. juni kl 14.)
I Helnæs Kirke begynder vi, som alle de tidligere
maratonaftner kl. 19.00 og vi får også her gennemgået en
af de 28 artikler, som Den Augsburgske Bekendelse består
af. Den vi skal høre om, er artikel 28: “Om den kirkelige
magt”.
Aftenen vil blive indledt med et historisk rids af tiden på
Helnæs omkring reformationen, og vi synger, i løbet af
den time det varer, forskellige salmer, hvoraf nogle af
dem sikkert er skrevet af Luther.
Vi slutter aftenen af med en forfriskning.
Alle er velkomne.
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
Helnæs Menighedsråd
Vi holder møde i menighedsrådet onsdag d. 14. juni
kl. 19.30 i Borgerhuset. Alle menighedsrådsmøder er
lige som byrådsmøder offentlige. Ønsker man en
dagsorden tilsendt forud for mødet, kan man kontakte
mig på: mstherp@gmail.com

I/S Maen - Den gamle motor
Fredag d. 16. juni kl. 14.00 starter vi traditionen tro
den gamle motor på Maen. Der er pølser og en øl
bagefter.
mvh I/S Maen.
Helnæs Kirke
Komponisten Chr. Danning hyldes lørdag d. 17. juni
på Helnæs. Fredag d. 16. juni i år ville han være fyldt
150 år. De seneste år af sit liv var han bosat på Stævnevej, få huse fra Helnæs Gl Præstegård. Derfor er det på
sin plads at fejre ham netop her. Fejringen vil foregå
både i Helnæs Kirke, på kirkegården og i Præstegården.
Vi starter i Helnæs Kirke kl. 16.30 med koncert.
Kl. 17.15 er der officiel kransenedlæggelse og derefter
går vi en lille tur ned til det hus, hvor han boede.
Alle er velkomne!
Kl. 18.00 er der traktement og koncert i Helnæs Gl.
Præstegård, dette kræver dog tilmelding.
Mere udførligt program vil blive udsendt separat.
Læs evt videre på www.helnæskultur.dk

Det sker i Juli
Helnæs Kultur og Musikforening
Lørdag d. 1. juli kl. 20.00 er det Jesper Buhl og hans
gæstesangere og pianist, som indtager galleriet i
Helnæs Gl. Præstegård, når de synger de mange dejlige sange, vi holder af at høre. Hvilke det bliver i år
ved vi ikke, men vi glæder os til igen at opleve en
festlig og forrygende aften med såvel kendte, som
mindre kendte arier og duetter. Jesper Buhl kræver
ikke nogen nærmere præsentation og når han slår sig
løs på Helnæs er humøret i top og stemningen til at

blive glad af. Når opera, operette, viser og sange fra
musicals fylder lokalet, gør publikum det også. Bestil
derfor plads i god tid. Det kan gøres på vores hjemmeside
www.helnæskultur.dk og på vores telefon: 61734540 ingen gebyr ved bestilling. Entréprisen er ved denne
koncert forhøjet (med kr. 50,-) for voksne: for medlemmer
til kr. 175,- og ikke medlemmer til kr. 225,-, mens
børn/unge giver kr. 50,- Medlemskort kan købes ved
indgangen.
Gåture på Helnæs
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.
Helnæs Forsamlingshus Fugleskydning
Lørdag d. 15. juli er der fugleskydning i Helnæs
Forsamlingshus.

Det sker senere
Helnæs Kultur- og Musikforening Program 2017
Fransk viseaften Duo Rosinante, 15. juli
Jazz Doc Houlind All Stars, 29. juli
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. 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
16. december: Juletræsfest
Helnæs Beboerforening fylder 40 år! Vi markerer
begivenheden med en fest i og omkring forsamlingshuset på lørdag, d. 2. september fra kl. 16.
Invitationer bliver omdelt senere.
Med de bedste hilsner fra Helnæs Lokalråd

Meddelelser
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.

Køb, salg og bytte
Fliser bortgives/afhentes
Fine, næsten nye, kørefliser,
ca 16m2 30x60x8 og 32 stk kantfliser 30x60x15 afhentes kun samlet. Arlafondens Madlejr. Ole 24438610
Fældning af træer
har jeg brug for hjælp til. Har du brug for træ og lyst
og tid, så kontakt mig på 64771668, mobil: 27201668
eller skriv på mstherp@gmail.com
Mvh Marianne Therp

