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Det

sker i Juni

Galleri Langager
30.maj åbnede vi stor fællesudstilling - denne gang med
over 30 kunstnere. Udstillingen har åbent til og med 30.
juni på fredage, lørdage og søndage samt helligdage kl.
11-16, Gratis entre.
Helnæs Forsamlingshus
Husk! Helnæs Forsamlingshus holder grundlovs
komsammen 5. juni. fra kl. 12.
I/S Maen
Fredag den 21/6 kl. 14 starter I/S Maen den gamle motor
på maen og er vært med grillpølser og en gang og drikke
mvh I/S Maen
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.
OBS: Banerne kan frit bruges af alle på Helnæs, undtagen
tirsdag aften.

Det sker i Juli
Fælles gåture på Helnæs 2019.
Alle turene er kl. 19 og programmet er:
Mandag den 1. juli hos Hans og Bente, Helnæs Byvej 29
Mandag den 5. august starter vi fra P-pladsen ved
Brydegård, Helnæsvej
Mandag den 2. september hos Annette og Jørgen,
Lindhovedvej 5
Man medbringer sin egen kaffekurv, som man drikker i
fællesskab hos arrangøren. 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. Alle er velkomne og vi håber mange vil være
med.
Vi ses, Anna, Stranden tlf. 23829204

Helnæs Petanque-Klub
Tirsdag den 2. juli kl. 16:00 afholder Petanqueklubben
en lille turnering på sportspladsen, Hegningen.
ALLE er velkomne, voksne som unge, til konkurrence
med præmier. 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.
Galleri Langager
Den første Stuekoncert afholdes d. 13. juni kl. 19:30, på
Galleri Langager. Stue-, intim-, low-fi koncert. Kært
barn har mange navne. I en tid med med megakoncerter,
højt lydniveau og mediestyring får du muligheden for at
komme helt tæt på kunstnerne.
Henrik og Mir udgør duoen FAZE`N`MIR – og de er
begge medlemmer af galleriet. FAZE`N`MIR spiller eget
materiale og har høstet anerkendelse for deres
tankevækkende univers. Numrene bindes sammen af
kommentarer til den tid vi lever i med tråde både frem og
tilbage. Såvel Mir som Henrik synger og
instrumenteringen er klaver/harmonika/dobro og guitar.
Ved koncerten d 13. juni optræder FAZE`N`MIR som trio
sammen med Jesper Nordam på kontra/elbas. Entre til
galleriet er gratis – du bestemmer selv din billetpris til
stuekoncerten. Der vil være mulighed for at købe kaffe/te
og hjemmebagt kage, øl, vin og snacks. Tilmeld jer på
www.gallerilangager.dk eller til mail:
gallerilangager@gmail.com.
Galleri Langager, Helnæs Byvej 20, Helnæs, 5631
Ebberup

Meddelelser
Helnæs Lokalråd
Betaling af støttebeløb.
På Helnæs Lokalråds generalforsamling blev det vedtaget,
at anbefale et støttebeløb for 2019 på kr. 50,- pr. person.
Det er nu muligt at indbetale dette via Netbank til konto:
6850 0000351124 eller MobilePay nr. 72486 indtil d. 20
juni 2019.
Husk: i teksten skal fremgå vejnavn og nr.
Vi håber rigtig mange vil benytte denne mulighed, men
ellers vil vi komme rundt i juli/august.
Helnæs Lokalråd
Helnæs Forsamlingshus
I forbindelse med fugleskydning lørdag den 20. juli,
kommer bestyrelsen rundt i juni måned og opkræver
kontingent, hvor vi også modtager lod på fuglen á kr.
40,-. Det vil glæde os, hvis man har mulighed for at betale
når vi kommer, vi modtager: kontanter, MobilePay og
bank overførsel.
Mvh Bestyrelsen

Køb - Salg - Bytte
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

