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 Det sker i April 

 
Torsdagsklub - Udflugt 
I Torsdagsklubben arrangerer vi en udflugt mandag den 
9. april 2018 til Karl Hansen og søn, design møbelfabrik i 
Gelsted Hylkedamsvej 77 - 79. Vi får en rundvisning og 
ser arbejderne i gang. Derefter kører vi til Middelfart til 
cafe RAZZ og spiser en frokostbuffet. Der samkøres i 
privatbiler. Vi skal køre fra Helnæs kl. 8.30, da 
rundvisningen er kl. 9.30. Håber mange har interesse og 
vil deltage i turen. Tilmelding er nødvendig og senest 25 
marts på tlf. 64771376. Alle er velkomne! 
Mvh. Anne 
 
Sy og Strik  
Der er Sy og Strik onsdag d. 4. april og mandag d. 23. 
april  kl. 19.00,  i Borgerhuset lok. 2. Tag dit 
håndarbejde med og kom og hyg med alle vi andre 
håndarbejds glade helnæsboere. Evt spørgsmål på 
40433996 Pernille 
 
Ølsmagning for kneitene på Helnæs  
Hej ølsmagere, Ølsmagning for kneitene på Helnæs 
onsdag d. 18. April klokken 19.30 i borgerhuset lokale 1 
Tilmelding til Dan inden tirsdagen før på darajo@mail.dk 
eller tlf : 5152 7269.  
Vel mødt Viggo og Dan  
 
Helnæs Petanqueklub - Generalforsamling  
Tirsdag den 24 april kl. 19.00 i Borgerhuset. 
Alle er velkomne ! 
På bestyrelsens vegne, Anders Sørensen 
tlf. 64771485 
 
 
 
 

 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening  
Generalforsamling 24. april kl. 19 
Den afholdes i år på Helnæs Gl. Mejeri. Ryet 11. 
Medlemmer får tilsendt brev med indkaldelse og  
dagsorden. Efter generalforsamlingen hygger vi os med en 
let anretning, som foreningen er vært ved. Drikkevarer 
betaler man selv. Sæsonkort til både foredrag og koncerter 
Sidste år var det en succes, at medlemmer kunne købe 
sæsonkort til alle koncerter. Det kan de også i år.  
Sæsonkortet giver i 2018 adgang til et foredrag og 8 
koncerter, og det koster 700 kr. Man kan også købe 
sæsonkort på generalforsamlingen. 
På bestyrelsens vegne Marianne Therp 
  

    Det sker i Maj 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
Lørdag 26. 05 kl. 15.00 i Helnæs Gl. Præstegård,  Kaj 
Munk i Ord og Toner. Koncertfortælling med musik af 
Strings of Joy.  
 
Gåture på Helnæs  
Mandag d. 7. maj kl. 19 hos Anna og Jørgen, 
Strandbakken 28,  hstrand28@hotmail.com 
(Se konceptbeskrivelse under: Det sker senere) 

 
Helnæs Petanque-Klub 
Vi begynder sæsonen tirsdag den 1. 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. 6477 1485. 
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Det sker senere 
 
Gåture på Helnæs 2018. 
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, ring evt. til mig for at høre, om 
turen gennemføres. Efter gåturen drikker vi kaffe i 
fællesskab hos arrangøren. Man medbringer sin egen 
kaffekurv, som man stiller, 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, og der er åbent 
for udenøs venner og bekendte – og husk passende fodtøj, 
da vi også kan gå i sumpede områder eller på markerne.  
Vi ses på tur. Inge Johanne Ellebæk, tlf. 64 77 13 07, 
 i tilfælde af evt. aflysning 
Mandag d. 4. juni kl. 19. Niels og Hanne E. 
ingejohanne@outlook.dk,  vi mødes på P-pladsen ved 
Niels Olesen, Helnæsvej 15, Agernæs, og går tur ved 
fiskedammene, vi drikker kaffen i det dertil indrettede 
rum. 
Mandag d. 2. juli kl. 19. Bobakkerne, vi mødes på 
P-pladsen og drikker kaffen der. 
Mandag. d. 6. august kl. 19. Vi mødes for enden af vejen 
på Maden og drikker kaffen ved bålpladsen.  
Mandag d. 3. september kl. 19 hos Birgit og Anton, 
Gammelhave 13. birsiers@hotmail.com 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
Program 2018 
Lørdag 09. 06 kl. 16.00 Jørgen Svenstrup fortæller om 
Helnæsbugten gennem tiden. Spisning kl. 18.00 
Koncerter – alle kl. 20.00 
Lørdag 09. 06 Den Fynske Fløjtekvartet 
Lørdag 07. 07 Jutlandia New Orleans Band 
Lørdag 21. 07  Marianne Green Kvartet 
Lørdag 04. 08 Jesper Buhl og gæster synger 
Lørdag 18. 08  Ray Cooper 
Lørdag 01. 09  Duo Huayra 
Lørdag 15. 09  Jakob A. Bahr & Stine Elbæk 
Lørdag 06. 10 Operette tur til ”Flagermusen  
Læs mere i program folderen eller på 
på www.helnæskultur.dk  

 
 
 
Helnæs Forsamlingshus 
Årskalender 2018: 
5. Juni: Grundlovs komsammen 
14. Juli: Fugleskydning 
14. September: Sangaften 
13. November: Generalforsamling 
15. December: Juletræ   

 
Taksigelser 

 
Hjertelig tak for deltagelse og blomster ved Connys 
bisættelse .  
Jørgen, Ghita og Mads 
 

Meddelelser 
 
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen. 
Gruppen har holdt møde den 21. marts. Foreningen 
forventes på plads primo april. På hjemmesiden er der nu 
link til underskriftindsamlingen ”Nej tak til 
vindmølleparken Lillebælt Syd”, og det er nu muligt, via 
hjemmesiden, at kontakte foreningen. 
Folderne er snart klar til omdeling. Der vil, pr. mail, 
løbende blive udsendt nyhedsbrev fra arbejdsgruppen. 
Vil du hjælpe med omdelingen af foldere og/eller 
modtage nyhedsbrevet, så skriv til: 
information@redlillebaelt.dk  
Gruppens næste møde er 16. april. 
 

mailto:ingejohanne@outlook.dk
mailto:information@redlillebaelt.dk

