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Det sker i August
Helnæs Jagtforening - Flugtskydning
Så starter jagtforeningens flugtskydnings torsdage.
Datoerne er: 6. august, 13. august, 20. august og 27.
august. Tidspunktet er 18.30.
Sted er forskelligt fra gang til gang, så kig efter de opsatte
skilte ved vejen! Vel mødt.

Jul på Helnæs
Nu nærmer tiden sig til at vi skal til at tænke på jul på
Helnæs. Vi holder møde onsdag d. 26-8 2020 kl. 19.00 i
Borgerhuset.
Håber der kommer rigtig mange, også gerne med nye
ideer.
Hilsen Bjarne

Det sker i September
Helnæs Petanque-Klub
Tirsdag den 4. august bliver sidste grillaften i år, hvis
vejret tillader. Så vi satser på at mødes kl. 18 på tirsdag og
griller efter spillet. Husk at medbringe bestik, grillmad og
evt. drikkelse. Foreningen giver rødvin til maden.
Resten af august spilles hver tirsdag kl. 19:00.
Vi glæder os til at se alle, og nye er meget velkomne.
Gæster er også meget velkomne til et prøvespil.
Evt. henvendelse tlf. 2496 2305.
OBS: Banerne kan frit bruges af alle på Helnæs, undtagen
tirsdag aften.
Helnæs Vandværk - Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Vandværk
Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 19.30 i Borgerhuset.
Det er nødvendigt at få nye folk valgt ind i bestyrelsen.
Hermed en opfordring til at møde op på
generalforsamlingen. Thomas har nu været formand i 12
år, og der skal vælges en afløser for ham.
For Regnskab se www.helnaesvand.dk Hvis man ønsker at
se et trykt eksemplar af regnskabet, kan man rette
henvendelse til Anton Siersbæk 23 32 01 48.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Regnskab
4. Budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
På valg er: Anders Lindskov Jørgensen
Thomas Rasmussen (ønsker ikke genvalg)
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Torsdagsklubbens 40 års jubilæum
Efter flere måneders forsinkelse fejrer Torsdagsklubben sit
40 års jubilæum torsdag den 3. september kl. 13 i
Borgerhuset. Vi begynder med smørrebrød og ca. kl. 14
skal vi høre ”Rebellen fra Langeland” alias Ole Sørensen
fortælle om sit liv og sin særlige tilgang til det sociale
arbejde på Langeland. Han evner at fortælle med humor
og et glimt i øjet, så glæd jer til en fornøjelig eftermiddag.
Alle er velkomne!
For Torsdagsklubbens brugere er arrangementet gratis.
Gæster bedes betale 50 kr. for smørrebrød og foredrag.
Tag venligst tallerken, kop og drikkevarer med til eget
forbrug. Postevand, kaffe og småkager er på stedet.
Tilmelding nødvendig på tlf. nr. 64771376 eller
23609116 begrænset antal.
Med venlig hilsen Anne
Arkivets Byvandring 2020
Helnæs Lokalhistoriske Arkiv arrangerer en byvandring
søndag den 13. september kl. 14, 2020.
Turen begynder på parkeringspladsen ved Bobakkerne.
Der fortæller Jørgen Storm historien om området,
badehuset og den forsvundne gård. Derefter kører vi ad
Helnæs byvej og gør et par stop undervejs, hvor det er
muligt at komme ind og se 2 forskellige, spændende
haver. Til sidst samles vi i Borgerhuset til kaffe og
lysbilleder af de huse og gårde, vi har passeret på turen.
Forhåbentlig bliver der diskussion om det, vi har oplevet.
Alle er velkomne.
Venlig hilsen.
På Arkivmedarbejdernes vegne Anne Hansen

fortsættes →

Helnæsbrød
Vi sælger rundstykker og brød igen, søndag d. 27.
september kl. 8 - 10 i Borgerhuset.
Syogstrik
Syogstrik starter igen onsdag d. 30. september og jeg
glæder mig til at mødes med jer og se hvad coronaen, som
forkortede forrige sæson, gav jer tid til at sy/strikke/hækle.
Så tag gerne nogle af frembringelserne med.
Vi er nødt til at nytænke lidt, da vi ikke var nok deltagere
til at betale for vores bidrag til Borgerhuset i foregående
sæson. Jeg har gjort mig nogle tanker og fremlægger når
vi mødes d. 30. Håber at se så mange, som muligt onsdag
d. 30. september kl 19-21.30 i Borgerhuset lok. 2
Alle er velkomne.
Mange sommerhilsner, Pernille (mobilnr: 40433996)

