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Det sker i Maj

Petanque – generalforsamling.
Petanqueklubben afholder generalforsamling tirsdag d. 3.
maj kl. 19:00 på sportspladsen, Hegningen, hvorefter der
spilles umiddelbart efterfølgende.
Dagsorden iht vedtægterne uddeles og foreningen serverer et
glas vin eller en sodavand. Vi glæder os til at se alle og
bestemt også de mange nytilkomne spillere. I tilfælde af
regnvejr afholdes generalforsamlingen hos Gunvor og Jacob
på mejeriet, Ryet 13. Indgang via haven.
Venlig hilsen
Fm. Jacob Lundgaard. Tlf. 24962305

Fællesspisning
Der er fællesspisning fredag d. 6. maj kl 18.00 i
Borgerhuset. Medbring service og drikkevarer til eget brug.
Tilmelding til Susan på 30305505 senest 1. maj.
Vel mødt, Madholdet.

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Lokalarkiv, Helnæs byvej 63 har åbent lørdag den 7.
maj kl 9.30 til 11.30. Alle er velkomne til at komme og se,
hvad arkivet har i gemmerne.

Helnæs Musik- og Kulturforening
Koncertfortælling
Lørdag 7. maj kl. 15.00 i Kærum kirke – med tilmelding
senest den 23. april. TEMAET i både oplæsning og musik er
”Tid til Tiden”. Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen læser op fra
værker af forfatterne Inger Christensen, Poul Borum, Benny
Andersen og kirkefaderen Augustin. Musikken er Klezmer,
med Jens Schou på klarinet og Anders Vesterdahl Singh på
harmonika. Derefter køres til Øbjerggaard, Gudøgyden 12,
5631 Ebberup, hvor der serveres middag. Arrangeret af De 3
kirker Helnæs, Sønderby og Kærum i samarbejde med
Helnæs Kultur- og Musikforening. Pris for
koncertfortællingen kr. 50 og for maden kr. 145, drikkevarer
betales særskilt. Helnæs Kultur- og Musikforening tager sig
af tilmeldingerne - enten direkte på www.helnæskultur.dk
eller på telefon 6173 4540. Der betales på Reg. 0847 konto
0000528285.

Informationer

Helnæs Forsamlingshus
Helnæs Forsamlingshus skal have udskiftet belægning foran
hovedindgang. derfor søger bestyrelsen lidt frivilligt hjælp til
dette projekt, som er støttet af: Fonden for Fynske Bank.
Arbejdet omfatter fjernelse af den gamle asfaltbelægning,
afretning og lægning af en flisebelægning.
Vi forventer at udføre arbejdet i juni måneden. Vi kan
kontaktes på tlf. 23609088 eller mail: hefohus@gmail.com
hvis i ønsker at deltage i projektet.
Datoer for arrangementer i Forsamlingshuset de kommende
måneder:
20. august: Sensommerfest
29. Oktober: Tarteletfest
15. November: Generalforsamling
10. December: Juletræ
Vh. Bestyrelsen

Nyt fra Lokalrådet

➔ Et område Helnæs Lokalråd arbejder med er
strategier til at få flere til at flytte til Helnæs, og
et af tiltagene er vores pjece, som vi snart har
udleveret 800 eksemplarer af de sidste 3 år. Vi
skal derfor i gang med en ny og revideret
udgave.

➔ Hvis du/I vil støtte vores arbejde kan der stadig
indbetales støttebeløb på MobilePay nr. 72486
eller bankkonto 6850 0000351124. Beløbet er
50 kr pr voksen i husstanden. Man må
selvfølgelig gerne betale mere

➔ Træer og krat bag petanquebanerne er ryddet.
Der mangler at blive fjernet rødder, hvilket vil
ske snarest. I samråd med biologer fra AK,
beplantes med vækster, der afskrækker mitter,
som er til stor plage for brugerne af
sportspladsen. Alene luft og sol vil også hjælpe.




