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Det

sker i Juli

Helnæs Petanque-Klub
Tirsdag den 3. juli 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 Kultur- og Musikforening
Jazz lørdag 7. juli kl. 20.00. Kom og hør et rutineret
jazzorkester, som spiller den autentiske New Orleans
musik, som deres navn – Jutlandia New Orleans Band –
fortæller. Er vejret fint foregår koncerten i Helnæs Gl.
Præstegårds charmerende gårdhave.
Irsk folkemusik lørdag den 21. juli kl. 20.00. Helnæs får
besøg af Marianne Green Kvartet, som både spiller
traditionel irsk musik og Marianne Greens egne
kompositioner.
Pladsbestilling enten direkte på hjemmesiden
www.helnæskultur.dk eller på telefon 6173 4540
Quiltepigerne
holder igen i år vores sommerudstilling på Strandbakken
35, hvor vi har åbent fra lørdag d. 14 juli til søndag d. 22
juli, alle dage fra kl. 10-17. Masser af gode gaveideer
inden for patchwork, strik,filtning ,malerier og m.m. De
bedste pachworkhilsner pigerne og Lis
Helnæs Forsamlingshus
14. Juli: Fugleskydning kl 9.00 - 15.00
Helnæs Fiskeriforening - For Børn
Tag med ud og fisk…Helnæs fiskeriforening inviterer alle
børn på næsset på fisketur. Børn under 10 år ifølge med en
voksen. Større børn kan komme på egen hånd. Vi sejler ud
med fiskernes joller for at fiske med fiskestang eller garn.

Fiskerne stiller med de nødvendige redskaber.
Fiskestænger kan lånes.
Medbring varmt tøj, regntøj og redningsvest - hvis man
har - (vi har veste til låns). Deltagere må være indstillet på
at soppe ud til jollerne ved stranden.
Man mødes første dag kl 16 på P-pladsen på Strandbakken
før vi sejler ud for at sætte garn. Varighed ca 2 timer.
Næste dag mødes man kl 09 for at sejle ud for at røgte.
Varighed ca 3 timer. Alle børn får fisk med hjem.
Første fiskedag i uge 27. Mandag d 2. Juli kl 16
Første fiskedag i uge 29. Mandag d 16 juli kl 16
Tilmelding senest lørdag den 30. Juni til
Kim Dyring tlf. 42 43 19 63


Det sker i August

Helnæs Kultur- og Musikforening
Operakoncert 4. august kl. 20.00. Vores absolut mest
populære koncert er denne, hvor Jesper Buhl kommer med
de to skønne sangerinder Kiki Brandt og Ulla Kudsk
Jensen og pianisten Britt Krogh Grønnebæk. Bestil plads i
god tid, da der altid er udsolgt.
Lørdag 18. 08 Ray Cooper
Gåture på Helnæs
Mandag. d. 6. august kl. 19. Vi mødes for enden af vejen
på Maden og drikker kaffen ved bålpladsen.

Det sker senere
Lokalarkivets
byvandring Søndag den 9. september arrangerer
lokalarkivet en byvandring Stævnevej-Strandbakken.
Vi mødes på Nygård, Stævnevej 26, hvor vi parkerer
bilerne. Derfra går vi mod syd, undervejs er der mulighed
for at gå ind og se en have.
Efterfølgende samles vi i Borgerhuset til kaffe og billeder.
Alle er velkomne! Vi håber mange vil deltage.
Med venlig hilsen Medarbejderne

Gåture på Helnæs 2018.
Vi ses på tur. Inge Johanne Ellebæk,
tlf. 64 77 13 07, i tilfælde af evt. aflysning
Mandag d. 3. september kl. 19 hos Birgit og Anton,
Gammelhave 13. birsiers@hotmail.com

Meddelelser
Borgerhuset brush-up i weekenden 9. og 10. juni
1000 tak, Fællesskabet og glæden ved at gøre en forskel
sammen blev overskriften på lørdag og søndag i
Borgerhuset. To fantastiske dage, hvor et fantastisk team
af Helnæsboere gjorde alt, hvad de kunne, for at
Borgerhuset fortsat kan være et godt og attraktivt
samlingspunkt for os alle sammen her på Helnæs. Der blev
taget hånd om både små og store opgaver.
Alt fra montering af nye koste til rengøring af
fodboldstøvler og maling af træværket ved uret, til maling
af gymnastiksalen og en aldeles grundig rengøring af
toiletter og baderummene og forårsrengøring af de øvrige
rum. Nye pakninger i brusearmatur, brusehoveder renset i
eddike. Dertil vinduespudsning, gulvvask, maling af
køkken og bagindgang. Der dukkede jævnligt nye
kulinariske oplevelser op, så energiniveauet var højt.
Tak, til Karl Åge som havde sponsoreret øl. Anne Søgård,
som havde bagt boller og kage. Majbritt, som havde bagt
rabarberkage. Sandwich blev købt hos Café Helnæs
Mejeri. Annelise og Kristian kom forbi søndag med is.
Tak! Bestyrelsen sender en varm tak til alle jer, der brugte
tiden på gode rammer for det fantastiske fællesskab på
Helnæs.
Helnæs Kirke
TAK for den store opbakning til 400 års jubilæet for
Helnæs Kirke. Det blev en dejlig dag på alle måder. Alle
gæster kom glade til kirke. Herligt gensyn med 3 tidligere
gravere ved kirken – Hanne Andersen, Ole Kjær og Signe
Jørgensen - de to tidligere præster ved kirken Jens Lind
Andersen og Kristian Østergård. Mange tidligere
menighedsrådsmedlemmer og mange andre gæster.
Flot procession med Else Suhr og Tina Lindhart i
bispekåbe i spidsen efterfulgt af provst Hyldegaard, Rikke
Graff, Jens Lind Andersen og Kristian Østergaard.
Gudstjenesten var en smuk oplevelse med Sandagerkorets
medvirken, med en god prædiken af biskop Tine Lindhart,
dejlig sang med Pia Haahr og Lis Nielsen og orgelspil med
Andreas Schnalke og Lis Nielsen samt sognepræst Else
Suhr, som med liturgien bandt det hele sammen.
På kirkegården fik vi set gravmindet over den tidligere
ejer af Helnæs kirke, Lars Nielsen, som Niels og Hanne
Ellebæk har skænket kirken samt de stenskulpturer, som
provstiet har givet kirken.

Tak til vores biskop og sognepræst for deres
lykønskningstaler og til Sandagerkoret for deres
sangprogram i præstegården. Tak til Dreslette
menighedsråd for pengegaven og til Assens Provsti for
gaven.
På menighedsrådets vegne
Marianne Therp
Helnæs Petanque-Klub
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.
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen.
Gruppen holdt møde den 19. juni. Der arbejdes fortsat på
højtryk, og blandt andet har repræsentanter fra
arbejdsgruppen aftalt møde med kommunalpolitiker i
Assens og MF Jens Henrik Thulesen Dahl. Der er
”løbende” kontakt med Assens borgmester Søren Steen
Andersen. Det bliver snart muligt at betale for
medlemskab (Foreningen Red Lillebælt) via MobilePay.
Alle på adresselisten vil få nærmere besked.
Gruppens næste møde er den 2. juli.
- Der er nu oprettet følgende borgerforslag:
Havvindmøller skal opsættes mindst 12 kilometer fra
kysten. O
 m borgerforslag generelt se:
http://www.ft.dk/da/Aktuelt/Tema/Borgerforslag

Sælges
Jeg har en boremaskine (Benzin) ved navn Stiga, næsten
ikke brugt kr. 750,00 samt en kondicykel kr. 200,00 og en
kontorstol kr. 200,00 Til Salg.
Henvendelse Bente Haines tlf. 60663341

