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 Det sker i April / Maj 
 
Helnæs Petanque-Klub, Generalforsamling 
I dag, Tirsdag den 30 april kl. 19.00 i Borgerhuset. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Alle er velkomne ! 
På bestyrelsens vegne, Anders Sørensen, tlf. 6477 1485 
 
Fællesspisning 
Sæsonens sidste fællesspisning bliver fredag d. 3. maj 
kl 18.00. Tilmelding hos Pia på 2396 9319 
 
Helnæs Jagtforening 
Der er Strandrensning lørdag d. 4. maj med start fra 
Søgaard kl. 9.30. Jagtforeningen er efterfølgende vært for 
en grillet pølse og en øl/vand, på stranden ved 
Helnæshus. 
 
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 Petanque-Klub 
Vi begynder sæsonen tirsdag den 7. 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. 
 
 
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 bibel oplæser, en blanding af Aladdin, Bellman 
og Rytter.  JENS SCHOU er soloklarinettist 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 onsdag den 15. maj går  
til Hjemstavnsgården i Gummerup,  
Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg. 
Vi, der vil følges ad, kører fra Borgerhusets 
parkeringsplads kl. 13, så vi kan nå at hilse på nogle af de 
mennesker, der arbejder frivilligt der hver onsdag. 
Vi får rundvisning på gården af næstformand tdl. redaktør 
Rasmus Bjørgmose. 
Efterfølgende er der kaffebord i "Madamblåstuen". 
Alle er velkomne! Tilmelding er nødvendig -  
helst inden den 10. maj på tlf. 64771376 / 23609116 
Venlig hilsen Anne 
 

 
 Det sker i Juni 

 
Gåture på Helnæs 
Mandag den 3 juni kl. 19, hvor vi begynder hos Kamma 
og Erik, Helnæs Byvej 18.  
 
Helnæs Forsamlingshus  
Vi holder fælles-komsammen, Grundlovsdag den 5. juni 
fra kl. 12.00. 
Der vil senere komme seddel rundt. 
 

 
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 
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 
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