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Situationen i landet er lidt speciel for tiden, så derfor
er HelnæsNyt også lidt speciel denne gang. Der er, af
gode grunde (eller måske knap så god grund), ikke
nogle arrangementer i april måned, derfor starter vi
denne gang med meddelelser.
Håber at alle har det godt og kan få tiden til at gå. Vi
mødes på den anden side af corona.

Meddelelser
Helnæs Lokalråd - støttebeløb
På generalforsamlingen blev et støttebeløb på kr. 50,- pr.
person vedtaget.
Vi imødeser en indbetaling til reg.- og kontonr. 6850
0000351124 eller MobilePay nr. 72486
Husk at markere indbetalingen med vejnavn og husnr.
Foruden støtte til Red Lillebælt sætter vi istandsætningen
af sprøjehuset igang her til foråret, så jeres støtte er vigtig
for os.
Venlig hilsen Helnæs Lokalråd
Helnæs Petanque-Klub - Generalforsamling
Grundet omstændighederne har vi valgt at udskyde vores
generalforsamling. Vi indkalder senere via HelnæsNyt.
På bestyrelsens vegne,
Anders Sørensen tlf. 6477 1485
Helnæs sprøjtehus
Som beskrevet i HelnæsNyt for februar arbejder
bestyrelsen bl.a. med at søge midler til renovering af
sprøjtehuset. Vi har nu den glæde at kunne meddele, at
VELUX FONDEN har bevilget kr. 25.000 til vore projekt.

Bestyrelsen er taknemmelig for donationen og fortsætter
sin søgning efter flere midler, for at nå målet for budgettet
på ca. kr. 150.000. En dejlig nyhed i disse tider.

Galleri Langager, Ryet 13
Også i bestyrelsen for foreningen Galleri Langager tager
vi situationen med Coronavirus i Danmark alvorligt. Vi
følger nøje med i udviklingen og vil selvfølgelig til enhver
tid følge regeringen og sundhedsmyndighedernes
anbefalinger. Derfor åbner vi desværre ikke den 4 . april
som tidligere annonceret. Men vi arbejder med en plan B,
så følg med på www.gallerilangager.dk.
Torsdagsklubben
Hilsen til alle deltagere i Torsdagsklubben. Jeg håber, vi
kommer godt gennem corona krisen, så vi kan mødes
friske og glade til jubilæumsfest og udflugt.
Der kommer besked, når arrangementerne kan
gennemføres.
Mange hilsener Anne
Helnæs Brød
Planen er at vi holder åbent søndag d. 26. april, men
grundet corona-situationen kan vi ikke melde klart ud.
Så længe landet er “lukket” er vi også.
Vi har dog lidt brød på frost, hvis du lige står og mangler.
kontakt på sms: 40433996

Det sker i April
Der sker vist ikke rigtig noget i April…..


Det sker i Maj

Helnæs Petanque-Klub
Der spilles hver tirsdag kl. 19:00 i maj, juni, juli og
august. 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.

