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Det

sker i April

HUSK dialogmøde
I morgen, onsdag den 3. april, kl. 19 i
Forsamlingshuset. Mødet er åbent for alle fastboende på
Helnæs og dagsorden er udsendt den 15. marts.
Syogstrik
OBS datoen er rykket!
Torsdag d. 4. 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.
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
Borgerhuset - Fernisering
Quiltepigerne på Helnæs har syet det smukkeste tæppe
med lokale motiver som gave til Helnæs Borgerhus.
Det vil vi gerne fejre! Borgerhuset inviterer derfor til
fernisering søndag d. 7. April kl 15.00, hvor tæppet kan
nærstuderes og hvor vi byder på bobler og kage. Alle er
velkomne.
Med venlig hilsen bestyrelsen i Borgerhuset
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.
Galleri Langager – Påskeudstilling, fernisering og sjov
for børn
Efter en større renovering af galleriet slår vi dørene op for
årets første udstilling, hvor der som altid er gratis entre. 17
kunstnere udstiller fra lørdag d. 13. april til mandag d. 22.
april. Der er åbent alle dage fra kl. 11 - 16.
Fernisering med åbningstale af tidligere Minister Britta
Schall Holberg lørdag d. 13. april kl. 14, hvor vi byder på
et glas vin og lidt mundgodt.
Sjov for børn med husets kunstnere.
Mandag d. 15. april kl. 12-15 laver vi påskekyllinger.
Tirsdag d. 16. april kl. 12-15 maler vi på sten. Onsdag d.
17. april kl. 12-15 bygger vi drager.
Det er gratis at deltage – og forældre og bedsteforældre er
mere end velkomne til at deltage. I cafeen sælges
hjemmelavet kage, kaffe, is og kolde drikke.
På gensyn bestyrelsen.
Helnæs Petanqueklub - Generalforsamling
Tirsdag den 30 april kl. 19.00 i Borgerhuset.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Alle er velkomne !
På bestyrelsens vegne, Anders Sørensen, tlf. 64771485

Det sker i Maj
Fællesspisning
Sæsonens sidste fællesspisning bliver fredag d. 3. maj kl
18.00. Tilmelding hos Pia på 2396 9319
Gåture på Helnæs 2019.
Igen i år laver vi fælles gåture på Helnæs.
Første tur er mandag den 6 maj kl. 19 hos Lis og
Viggo, Strandbakken 35, hvor vi går en tur i skoven.
Næste er mandag den 3 juni kl. 19, hvor vi begynder hos
Kamma og Erik, Helnæs Byvej 18. Vi håber at kunne se
maj gøgeurt. Resten af turene planlægges hen af vejen,
men bliver alle første mandag i måneden kl. 19.
Vi bruger samme koncept som sidste år, dvs.: Vi skiftes til
at arrangere turen og lægge have/garage til, hvis det er
regnvejr aflyses turen. Efter gåturen drikker vi kaffe i
fællesskab hos arrangøren. Man medbringer sin egen
kaffekurv, som man stiller, hvor turen begynder. Turen
gælder alle aldersklasser og er åben for udenøs venner og
bekendte - hunde må ikke tages med, da vi drikker kaffe
hos private. Husk passende fodtøj, da vi også kan gå i
sumpet områder eller på markerne.
Håber mange vil være med. Vi ses
Anna, Stranden tlf. 23829204
Helnæs Kultur og Musikforening
Lørdag den 11. maj kl. 16.00 i Kærum Kirke
Babettes Gæstebud – Nadverens Himmelstige De 5 kirker
indbyder i samarbejde med Helnæs Kultur- og
Musikforening til koncertfortælling med baggrund i Karen
Blixens roman.
Musikken skaber den særlige nadverstemning, der her
dækkes op til og er dels den norske salmetone og den
musik der overbyder alt, og som altid fulgte Blixen,
nemlig Mozarts Klarinetkoncert. Pladen - og her især
Adagioen, blev på den afrikanske farm spillet så meget, at
en ny jævnligt måtte rekvireres fra England.
Vi konfronteres med vores forhold til Måltidet/Nadveren,
det Bedste kontra det Næstbedste. Helligånden er i spil,
men også Blixens eget begreb: Hjælpeånden.
De tre optrædende er NIS BANK-MIKKELSEN - en
suveræn bibeloplæser, en blanding af Aladdin, Bellman og
Rytter. JENS SCHOU er solo-klarinettist med en svaghed
for klesmer-musikkens melankoli og fandenivoldske
livsglæde. ANDERS SINGH VESTERDAHL er en
fantastisk harmonikaspiller, med verdensmusik som sit
speciale og så er han et centralt medlem af The Middle
East Peace Orchestra.
Efter koncertfortællingen fuldendes oplevelsen ved et
traktement på Øbjerggaard i Sønderby Bjerge, som
fortolker Babettes måltid. Pris kr. 150 - drikkevarer
tilkøbes. Tilmeldingsfrist senest d. 2. maj til telefon 61 73
45 40 eller direkte på www.helnaeskultur.dk
Torsdagsklubben - Udflugt
Torsdagsklubbens udflugt er i år til Hjemstavnsgården i
Gummerup. Den bliver onsdag den 15. maj, hvor vi kører
fra Borgerhusets parkeringsplads kl. 13, så vi kan nå at

hilse på nogle af de frivillige mennesker, som arbejder der
hver onsdag. Vi får rundvisning på gården af næstformand
tidligere redaktør Rasmus Bjørgmose.
Efter rundvisningen er der kaffebord i "Madamblåstuen".
Alle er velkomne! Tilmelding er nødvendig - helst i nden
den 10 maj på tlf. 64771376 / 23609116
Venlig hilsen Anne

Det sker senere
Gåture på Helnæs
Mandag den 3 juni kl. 19, hvor vi begynder hos Kamma
og Erik, Helnæs Byvej 18.

Taksigelser
Kære alle
Den 23. februar blev sidste farvel til min elskede Hans
Kristian - min allerbedste ven, min kæreste, min mand og
vicevært - det blev en fin dag, på trods.
Tusind tak for de trøstende ord, de fine blomster og
deltagelse ved Hans Kristians begravelse.
Kærlig hilsen Birgitte
Tak
Kære familie, naboer og venner, hjertelig tak for den store
opmærksomhed i viste til min fødselsdag. Det blev en dag
jeg vil mindes længe.
Kærlig hilsen Kristian

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
Sælges
Fyrretræsseng sælges billigt.
tlf. 29 46 78 13
Sælges
Vaskemaskine mærket ”Bauknecht” topbetjent , det vil
sige at tromlen ligger på tværs med et leje i begge sider ,
hvilket gør den meget stabil . Der åbnes en luge i toppen
af tromlen . Denne model kan stå i et badeværelse og
tilkobles håndvaske armaturet og afløb i vasken . Den er
meget smal ,fylder ikke meget . Priside 500 kr.
Dan Ravn-Jonsen, Stævnevej 2, TLF 51527269

