
HelnæsNyt              Maj 2020 
Udkommer den sidste dag i hver måned og sendes som e-mail, eller omdeles første tirsdag efter. 
Udgiver: Helnæs Lokalråd,   www.helnaes.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 for udsendelse. 

 

 
Det sker i Maj 

Helnæs Jagtforening 
Vi aflyser strandrensning i år. mvh Bestyrelsen 

Helnæs Petanque-Klub 
Vi følger udviklingen, som måske ændrer sig efter den 10. 
maj. For at passe mest muligt på hinanden har vi udskudt 
start til juni måned. 
Samtidig vil vi afholde generalforsamling den første 
spilleaften. 
På bestyrelsens vegne, Anders Sørensen tlf. 6477 1485 

Helnæs Brød 
Vi holder åbent igen søndag d. 31. maj kl 8-10 i 
Borgerhuset. Der runddeles seddel med info og 
annonceres på facebook. 
Vi glæder os til at se jer. 
 

Det sker i Juni 

Helnæs Petanque-Klub 
Vi afholder generalforsamling tirsdag den 2. juni kl. 19:00 
på sportspladsen ved banen. Dagsorden i henhold til 
vedtægterne. Efterfølgende tager vi et enkelt spil. 
Skulle vejret, mod forventninger, byde på regn udskyder 
vi til efterfølgende tirsdag. 
Der spilles hver tirsdag kl. 19:00 i 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. 

Meddelelser 
 

Krondiamantbryllup 
Den 7.maj flages der i Kildelavet på Helnæs, 
fordi det på denne dag, er næsten 24000 dage siden, 
at Inge og Hans Lund sagde ja til hinanden i Helnæs kirke. 
De har Krondiamantbryllup og har levet sammen i 65 år, 
Det er der ikke mange, der oplever og en sjældenhed på 
Helnæs. 
Hjertelig til lykke fra naboerne i Kildelavet. 

 
 
 
L´Hombre 
Hvis det bliver muligt, i disse umulige tider, starter vi 
sæson 2020  24. september kl. 18.  med medbragt mad og 
drikke. 
Hvis det i disse tider, kniber med at få tiden til at gå, kan 
man på internettet, læse alt om l´hombre på Wikipedia. 
Når man har sat sig ind i det, kan man prøve spillet, på 
netlhombre.dk 
Evt. spørgsmål og hjælp, tlf. 64771952 
Mvh.  Jan 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


