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Det sker i Juli

Helnæs Lokalarkiv
Åbent i Helnæs Lokalhistoriske Arkiv Helnæs byvej 63
lørdag den 2. juli kl 9.30 til 11.30.
Medarbejderne

Helnæs Petanque
Petanqueklubben spiller hver tirsdag i juli mdr. kl. 17 med
mindre det regner. Gæster er velkomne på sportspladsen,
Hegningen. Vi har ekstra kugler og vi plejer at være 10-12
spillere.
Tirsdag d. 5. juli griller vi efter kampen. Foreningen har
endnu vin og lidt sodavand, alternativt medbringer man egne
drikkevare. Medbring selv mad og service.
Jacob Lundgaard, Formand Tlf. 24962305

Galleri Langager
SOMMEREN ER SKØN PÅ HELNÆS - det er kunsten i det
gamle mejeri også.
Sommerudstillingen på Galleri Langager, i det gamle mejeri,
åbner med en solfest af dygtige, smukke, tankevækkende og
provokerende kunstnere, der viser deres spændende
fortolkninger i billedkunst og figurer i sten, træ, glas,
keramik og bronze. Alsidigheden og fantasien er stor, og det
er oplevelsen og variationen også. Mere end 20 dygtige
kunstnere deltager.
Udstillingen åbner 7. juli kl. 11 og har åben hele juli kl.
11-17 fra onsdag til mandag.
På udstillingen kan du også få en folder, der fortæller om
mejeriets spændende historie.
Caféen er åben med hjemmebagte boller og hjemmelavet is.

Helnæs Kultur- og Musikforening
Lørdag 09. juli kl. 20.00, Helnæs Byvej 20
koncert med Jane & Shane. Deres repertoire har afsæt i den
britiske og irske folkemusiktradition og leveres med en
smittende livsglæde og et intenst samspil. Engelske Jane
Clark synger og spiller violin og den irske folkemusiker
Shane Donelly synger, spiller guitar og bodhran. De har
spillet sammen i mere end 20 år og har flere gange besøgt
Helnæs med stor succes. Man kan høre kendte sange,
ballader og deres egne kompositioner med inspiration fra den
klassiske musik samt swing- og jazzmusik.

fortsat…..
Kontakt foreningen før 5. juli for at høre, om der er flere
pladser på tlf. 6173 4540.
Lørdag 30. juli kl. 20.00, Helnæs Byvej 20
koncert med Tom Donovan – en irsk troubadour Tom
Donovan stammer fra Dublin og startede sin karriere for 43
år siden. I 25 år har han boet i Danmark, men optræder på
engelsk. Han forener egne sange og traditionelle irske
ballader med underholdende anekdoter, der er fyldt med ægte
irsk stemning. Repertoiret omfatter numre som ”The wild
Rover”, ”Whisky in the Jar” og ”Streets of London”. Tom
Donovan spiller guitar til sangene. I de seneste 20 år er hans
musik udgivet på en lang række indspilninger.
Info fra Helnæs Kultur- og Musikforening Læs mere om på
www.helnaeskultur.dk

Quiltepigerne patchworkudstilling
Quiltepigerne holder sommerudstilling ved Helnæs strand.
Så kom ud og oplev den hyggelige stemning på
Strandbakken 35. Udstilling og salg af mange forskellige
patchwork projekter, samt andet håndarbejde. Lørdag den
16. Juli til søndag den 24. Juli. Alle dage kl. 10-17

Helnæs Bugts Fiskeriforening
Helnæs Bugts Fiskeriforening indbyder til fisketur for børn i
alle aldre sommeren 2022. Vi mødes ved fiskernes skur på
P pladsen på Strandbakken fredag den 15, juli kl 16. Alle
deltagere iklædes redningsveste og vi sejler ud for at sætte
garn i fiskernes joller. Afsluttes kl ca 18 med mulighed for
øl, vand og juice.
Lørdag den 16 mødes vi igen kl 10 for at sejle ud at røgte
garnene. Tilbage ved skuret med fangsten får alle børn fisk
med hjem og vi bager pandekager over bål med lidt at drikke
til. Afsluttes senest kl 13.
Deltagelse er gratis. Tilmelding er nødvendig til vores
sekretær: Jens Arendt på telefon 20545451 eller mail
jensarendt@hotmail.com. Oplys venligst navn, antal
deltagere børn/voksne og adresse med telefonnr. Praktisk
påklædning samt redningsvest – (kan lånes af fiskerne)

Fortsætter ⇨

http://www.helnaeskultur.dk


Helnæs Bugts Fiskeriforening …forts.
Vi bygger fiskebørnehave – biohut – under fiskernes bro på
Helnæs. Helnæs Bugts Fiskeriforening indbyder børn i alle
aldre til at bygge fiskebørnehaver – biohuts. Vi mødes ved
fiskernes skur på P pladsen på strandbakken lørdag den
31 juli kl 10. Vi fortæller, hvad en fiskebørnehave er og
hvordan den virker. Derefter bevæger vi os den korte tur ud
til sydstranden. På stranden sankes sten af passende størrelse
og lastes i transportkassen på en traktor. Stenene køres til
fiskernes bro, hvor en voksen står klar med trillebør og
fragter stenene ud på broen, hvor de rækkes ned til børn, der
står i vandet i badetøj (eller waders) Børnene lægger stenene
i en slags kurve under broen, hvor stenkurvene vil fungere
som skjulested for fiskeyngel, rejer og krabber.
Når arbejdet er færdigt bager vi pandekager over bål og får
lidt at drikke.
Deltagelse er gratis. Tilmelding er nødvendig til vores
sekretær: Jens Arendt på telefon 20545451 eller mail
jensarendt@hotmail.com. Oplys venligst navn, antal
deltagere børn/voksne og adresse med telefonnr. Praktisk
påklædning. – samt badetøj og håndklæde.

Det sker i August

Helnæs Mølle og MADlejr
Kære alle sammen, Helnæs Mølle og MADlejr inviterer på
besøg, hygge og spisning onsdag den 10. august. Vi starter
klokken 16:30 på Helnæs Mølle, hvor Stig og Hanne over
en forfriskning vil fortælle lidt om møllen og aktiviteterne.
Bagefter er det muligt at gå rundt og se det hele. Derefter går
vi til MADlejr, hvor Arla Fonden og Sanne byder
velkommen kl. 18, hvorefter vi spiser aftensmad sammen.
Der er som tidligere år også mulighed for at gå rundt og se
MADlejr ude og inde.
Vi håber, rigtigt mange har lyst til at bruge nogle timer
sammen og sammen med os onsdag den 10. august. Der er
ikke tilmelding til arrangement, så I kommer bare 😊
Mange hilsner Stig, Hanne og Sanne

Det sker i September

Fællesspisning
Der er fællesspisning fredag d. 16. september kl. 18.00 i
Borgerhuset. Tilmelding kan ske til Pernille på mobil:
40433996, gerne på sms.

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

Helnæs Frysehus
Der blev på Lokalrådets Borgermøde d. 29. juni, nedsat en
arbejdsgruppe, som skal arbejde på at bevare frysehuset.
De venlige, hjælpsomme sjæle er Maja, Flemming M.,
John M., Susan og Pernille.
Vi er åbne for ideer fra andre og man er velkommen til at
melde sig under fanerne.
Er du interesseret i at leje en boks i Frysehuset, kan du
kontakte Pernille på: 40433996. Det koster kun kr. 500,- pr.
halvår, og så er du samtidig med til at støtte et af de få, om
ikke det eneste, stadig fungerende frysehuse i Danmark. Et
lille stykke Kulturhistorie.

Nyt fra Lokalrådet

Borgermødet den 29. juni med tre punkter endte efter gode,
levende og konstruktive debatter således:
➢ Frysehuset: Der blev nedsat en gruppe, som arbejder

videre med problematikken omkring tilslutning,
bevarelse, renovering og økonomi.

➢ Energitiltag: Her blev også nedsat en gruppe, som
arbejder videre med spørgsmål om forbrug i dag og
fremover, mulige energikilder samt deres placering,
tilslutning og økonomi.

➢ Sportspladsen: Lokalrådets bestyrelse noterede sig
de mange holdninger og input til projektets
forskellige faser. Vi arbejder videre og vender tilbage
ultimo august.

Mere udførligt referat udsendes senere.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 🌞


