HelnæsNyt



Marts 2019

Distribueres til alle husstande på Helnæs den første tirsdag i hver måned.
Udgiver: Helnæs Lokalråd, www.helnæs.dk, lokalraad@helnaes.dk
Redaktør: Pernille Naundrup, Lindhovedvej 33c.
Tekster til optagelse i HelnæsNyt sendes pr. mail til helnaesnyt@hotmail.com eller afleveres i
postkassen på Lindhovedvej 33c (Fyrmesterboligen).
Frist for aflevering af materiale til optagelse er den 25. i måneden forud for udsendelse.

Det

sker i Marts

Red Lillebælt
Der afholdes generalforsamling i Red Lillebælt onsdag d.
6. marts kl. kl. 19.00 i Borgerhuset. Der sendes
indkaldelse og dagsorden ud til medlemmer.
Torsdagsklub
Den 7. marts kl. 14.30 er sidste sammenkomst i denne
sæson. Vi får besøg af den humoristiske fhv. provst Palle
Jensen fra Odense. Han fortæller om "Bilen på billedet fra
Bellahøj". Kom og deltag i en hyggelig eftermiddag.
Medbring gerne selv kop og brød. Alle er velkomne!
Senere arrangeres en udflugt til Hjemstavns gaarden
i Gummerup. Flere oplysninger i næste måned.
Venlig hilsen Anne
Syogstrik
Torsdag d. 7. marts og mandag d. 18. marts. Vi mødes
kl. 19 - 21.30. Medbring selv kaffe el. te og kop og
tallerken. Vi skiftes til at have kage med. evt. spørgsmål
kan rettes til Pernille på 40433996.
Helnæs Lokalhistoriske Arkiv
holder åbent hus og årsmøde den 9. marts kl. 14.00.
Årsmøde og regnskab forelægges kl. 14 og kl. 15
vises en billedserie fra Højskolens byggeri i 1993.
Mange helnæsboere, der hjalp med renovering af
de gamle bygninger og maling af de nye, er med på
billederne. Der udstilles forskelligt arkivmateriale.
Et årsskrift er til salg. Det indeholder bl. a. historier om
Helnæs i krigstider. Der er kaffe på kanden.
Alle er velkomne! Arkivmedarbejderne
60 år - Åbent hus
I anledningen af min 60-års fødselsdag, vil jeg gerne
invitere familie, venner og bekendte til åbent hus i Helnæs
forsamlingshus, Ryet 10, 5631 Ebberup, Lørdag d. 16.
marts 2019 kl. 17.00´
Hilsen Hans Peter

Kulinarisk Ølrejse - for alle køn - med spisning
Anders har brygget otte forskellige øl til denne anledning.
De danske regler for dette er, at man kun må brygge til
eget forbrug, men beværte venner og bekendte er ikke
forbudt .
Arrangementet bliver lidt dogmeagtig. Mellem hver
smagning vil der kun være ændret én ingrediens i
opskriften, hvorved vi smagsmæssigt bevæger os rundt i
hele øl-spektret og det meste af Europa plus et smut over
atlanten.
Pris 50 kr/person - der dækker maden og forhåbentligt et
fedt overskud til borgerhuset.
Husk tallerkener, bestik og et par små glas.
Maden vil være brød og pålæg - midt i arrangementet.
Fredag d. 22. marts kl. 18.00 lok. 1 i Borgerhuset.
Tilmelding til Dan 64771501 / 51527269 eller
darajo@mail.dk, eller Anders 21274376, helst med SMS,
eller oelrejse@gmail.com.
90 år - Åbent hus
I anledning af Kristians fødselsdag, vil det glæde os at se
familie, naboer, venner og bekendte til en bid brød i
Helnæs forsamlingshus lørdag d. 23. marts fra kl. 11.00
Kærlig hilsen Kristian Larsen.
Helnæs Vandværk
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Vandværk
tirsdag d. 26. marts kl. 19.30 i Borgerhuset.
En del af bestyrelsesmedlemmerne har efterhånden siddet
i rigtig mange år, og det ville være rettidig omhu at få
nogle nye folk valgt ind nu. Så tænk over, hvem i vil
overlade ansvaret til i fremtiden og giv dem en opfordring
til at møde op på generalforsamlingen,
eller kontakt bestyrelsen, så kontakter vi vedkommende.
Thomas har nu været formand i 10 år, og vi skylder ham at
få en afløser på plads.
For Regnskab og dagsorden se www.helnaesvand.dk

Det sker i April
Helnæs Lokalråd
inviterer til “En fortryllende aften”
lørdag den 6. april kl. 18 i forsamlingshuset
Tryllekunstner Steen Pegani underholder.
Egen mad medbringes – Drikkevarer skal købes i
forsamlingshuset. Billetter kr. 150,- bestilles hos Pia Skøtt
senest den 20. marts Helnæs Byvej 54, tlf. 6477 1021 eller
2163 4532. Separat invitation følger pr. mail
Syogstrik
Onsdag d. 3. april. Vi mødes kl. 19 - 21.30. Medbring
selv kaffe el. te og kop. Vi skiftes til at have kage med.
evt. spørgsmål kan rettes til Pernille på 40433996.
Lær at bage med surdej
Jeg arrangerer for Borgerhuset et bagekursus med fokus på
surdej. Lørdag d. 6. april kl 9.00 til ca. kl. 14.00 i
Madlejrs køkken. Underviser er brødnørd Mikael Krogdal.
Jeg har aftalt med Mikael at han fører os igennem alle trin
i bagning med surdej, lige fra opstart af surdej, over
behandling af dejen, til bagning af brødet. Egentlig er det
en flere dages proces, men med god planlægning, kan vi
nå det hele inden for fem timer. Med hjem får vi en aktiv
surdej, et nybagt brød og et brød til bagning næste dag.Og
selvfølgelig opskrift og en masse viden om surdej, så
Helnæs kan komme til at dufte af nybagt brød. Der vil
være kaffe og te og selvfølgelig brød.
Prisen for denne nørdede dag er kr. 700,- Der er plads til
10-12 deltagere. Bindende tilmelding hos Pernille på:
40433996 eller: pnaundrup@hotmail.com senest d. 18.
marts
Helnæs Kultur- og Musikforening
Generalforsamlingen afholdes igen i år på Helnæs Gl.
Mejeri, Ryet, torsdag den 11. april. Vi begynder kl. 19
med en musikoptakt ved elever og lærere fra Assens
Musikskole. Alle medlemmer får tilsendt indkaldelse med
dagsorden. Kontingent kan indbetales på konto 0847
0000528285 eller på MobilePay 48047. Kontingent for en
person 150 kr. og for flere fra samme husstand kr. 250.
Efter generalforsamlingen hygger vi os med en let
anretning, som foreningen er vært ved og som noget nyt
vil vi slutte med en kort hyldest til foråret i form af sang
og musik. Har du et ønske om at synge en bestemt
forårssang hører vi gerne fra dig inden 4. april.
Marianne Therp
Helnæs Kirke
Koncertfortælling for børn og voksne i alle aldre
Helnæs Kirke er Palmesøndag den 14. april kl. 15.00
rammen om ”Paradisets Have og Den blå planet”. Det er
en musikalsk fortælling, der tager sit udgangspunkt i
Verdens skabelse & Paradisets have. Duo Rosinante vil
fortolke historierne fra Det Gamle Testamente med musik
og sange mellem Himmel og Jord, med dukketeatret
”Paradiso”, hvor vi hører om mennesket, der gerne vil
finde ”Det tabte Paradis”. Alle er velkomne

Påskevandring fra Dreslette kirke
Som i de sidste to år bliver der påskevandring 2.
påskedag, som i år er mandag d. 22. april 2019. Alle fra
Helnæs, Dreslette og Haarby Sogne kan deltage. Os fra
Dreslette og Helnæs mødes til en kort andagt i Dreslette
kirke kl. 10.00, hvorefter turen går mod Løgismose
Kapel. Her mødes vi alle omkring kl. 12.00, hvor vi nyder
vores medbragte mad og drikke. Derefter er der en kort
andagt i kapellet, og så går turen hjemad igen. Der er kaffe
i præstegården ved hjemkomsten. Det vil også være muligt
at få kørelejlighed, hvis man synes, turen er for lang. Man
kan blot henvende sig til præsten, så vil der blive
arrangeret kørsel.

Det sker senere
Fællesspisning
Sæsonens sidste fællesspisning bliver fredag d. 3. maj kl
18.00. Tilmelding hos Pia på 2396 9319
Helnæs Kultur- og Musikforening
PROGRAM 2019
Babettes gæstebud, koncertfortælling med spisning:
lørdag 11. maj kl. 16
Tango Sensation: lørdag 29. juni kl. 20
The Quiggs skotsk folkemusik: lørdag 13. juli kl. 20
Christina Bjørkøe og Niels Hav. Klassisk musik og lyrik
lørdag 27. juli kl. 20
Mississippi StomperS, Jazzkoncert og dans i gårdhaven
lørdag 10. august kl. 20
Helnæs foredrag stendyssernes tid, med spisning af
oldtidsmad: lørdag 24. august kl. 16
Høxbro & Davis tidlig musik: lørdag 24. august kl. 20
Trio Chr. Søegaard, Jazz - viser - sange: lørdag 07. sept.
Jesper Buhl med gæster, operakoncert: lørdag 21. sept.
Programfolder med nærmere omtale, omdeles før
generalforsamlingen og til den tid kan man også se
programmet på: www.helnæskultur.dk

Køb - Salg - Bytte
Sælges
Quigg mikrobølgeovn, næsten ikke brugt sælges 150 kr.
Udlejes : en elscooter 3 hjulet til kørsel på Helnæs .
Interesseret ? så kontakt Dan TLF 5152 7269
Dan Ravn – Jonsen, Stævnevej 2, 5631 Helnæs
TLF. 6477 1501 / 5152 7269 darajo@mail.dk
Sælges
Kondicykel sælges, kr. 200,Henvendelse Bente Haines tlf. 60663341

