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Det sker i Maj
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.
Gåture på Helnæs
Mandag d. 7. maj kl. 19 hos Anna og Jørgen,
Strandbakken 28, hstrand28@hotmail.com
(Se konceptbeskrivelse under: Det sker senere)
Galleri Langager
Møde om Fælles Promovering af Helnæs 9. maj kl
19.00 i Borgerhuset for alle interessenter og
interesserede. Se opslag med dagsorden på FaceBook:
Helnæs
Pinseudstilling 19. -27. maj
Fernisering 19. maj kl. 14. - 17. Åbent øvrige dage 13. 17, søndage 10. - 16. Helnæs Byvej 20
Selvhjælpskursus: Stress eller livskrise - få livet
tilbage. Første gang torsdag 24. maj kl. 17.30 - 20.00
Helnæs Jagtforening
Der er strandrensning på Helnæs Lørdag d. 26. maj
Vi starter fra Søgaard kl. 9.00, hvor strækninger fordeles
og sække udleveres. Efter endt arbejde serveres der pølser
på stranden ved Helnæshus. Vel mødt - Alle er velkomne.

Helnæs Kultur- og Musikforening
Lørdag 26. 05 kl. 15.00 – 17.00 Helnæs Gl. Præstegård
”Kaj Munk i Ord og Toner”. En koncertfortælling, hvor
sognepræst Annette Wiuf Christensen, der hele livet har
læst Kaj Munks værker og studeret hans biografi og
samtid, vil øse af sin store viden – også om hvordan han
har haft stor betydning for frihedskampen flere steder i
verden. Trioen Corde di gioia – Strings of Joy synger og
spiller musik fra Kaj Munks samtid.Vi skal høre uddrag af
værker af bl. a. Carl Nielsen, Rachmaninoff og Elgar og
selvfølgelig er Kaj Munks “Den blå anemone” med.
Da det er 1. koncert i sæsonen, kan man melde sig til en
to- retters middag incl. kaffe & kage for kr. 195.
Tilmelding senest 12. maj på enten telefon 6173 4540
eller på hjemmesiden www.helnaeskultur.dk
Det

sker i Juni

Fællesspisning
Sæsonens sidste fællesspisning er fredag d. 1. juni kl. 18
Hvis vejret tillader det bliver det måske til grillmad. Husk
service og drikkevarer til eget brug.
Tilmelding senest d. 27. maj til Annelise på: 64771595 el.
51502957
Gåture på Helnæs
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.
Helnæs Forsamlingshus
Husk fælles komsammen den 5. juni kl. 12.00 i Helnæs
Forsamlingshus. Alle er velkommen.

Vi serverer pølser og hvad dertil hører, samt kaffe og
kage. Entre: voksne kr. 50,- børn kr. 25,- (<12 år) under 3
år gratis. øl, vand og vin kan købes.
Speakers Corner er åben, hvis du har noget at vil fortælle.
Bestyrelsen
Helnæs Kultur- og Musikforening
Lørdag den 9. juni kl. 16 en dag i det fynske -  Ændring i
forhold til det trykte program! Mødested bliver Helnæs
Gl. Præstegård Jørgen Svenstrup har meldt afbud, så en ny
fortæller bekendtgøres i næste HelnæsNyt Dagen består
af 3 ting: 1) 16 – 17.30: Kultur-historisk fortælling kr. 40,
medlemmer 20, – 2) kl. 18: en tallerken med fynske
fristelser, kr. 108 – 3) kl. 20: Koncert med Den Fynske
Fløjtekvartet. Nærmere omtale i juni måneds HelnæsNyt,
men vil man spise med, skal vi have tilmelding til de
fynske fristelser senest den 27. maj på 6173 4540 eller på
hjemmesiden www.helnaeskultur.dk
Lørdag 09. 06 Den Fynske Fløjtekvartet

Det sker senere
Gåture på Helnæs 2018.
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. 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 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:
14. Juli: Fugleskydning
14. September: Sangaften
13. November: Generalforsamling
15. December: Juletræ

Meddelelser
Liv i Den Gamle Brugs på Helnæs.
Vil I være med til at sætte liv og hygge i den gamle brugs
igen? Vi vil selv byde ind med sommerblomster og
kræmmerting, men kunne godt tænke os, at der var nogle
flere Helnæsboere, der ville være med. Så har du gemmer
på loftet eller andet til en bod, så kontakt os på 20970547.
og vi kan snakke om tingene.
Da der er begrænset med plads tilbage så er det først til
mølle der gælder.
Vi starter blomstersalget fredag d. 4. maj kl. 13.00
Mvh Jette og Finn
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen.
Gruppen har holdt møde 16. april. Arbejdsgruppen er
udvidet med 2 repræsentanter fra henholdsvis Aa Strand
og Torøhuse. Blandt meget andet er der lige nu gang i
uddeling af foldere i nærområderne, og der arbejdes med
visualisering og på at få lov til at sætte skilte/plakater op
relevante steder.
Vi er blevet gjort opmærksom på, at der bliver oprettet
følgende borgerforslag: Havvindmøller skal opsættes
mindst 12 kilometer fra kysten. Om borgerforslag generelt
se: http://www.ft.dk/da/Aktuelt/Tema/Borgerforslag
Gruppens næste møde er 23. maj.
Helnæs Kultur- og Musikforening
Generalforsamlingen 24. april gav genvalg til Bent
Kristensen, Kirsten Grove, Karen Valeur og Else Larsen.
Bestyrelsen konstituerer sig den 2. maj.

