
HelnæsNyt September 2022
Udkommer den sidste dag i hver måned og sendes som e-mail, eller omdeles første onsdag 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 September

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Lokalarkiv, Helnæs byvej 63 har åbent lørdag d. 3.
september kl. 9 30 til kl. 11.30.

Helnæs Lokalarkiv - Byvandring.
Helnæs Lokalarkiv indbyder alle til byvandring lørdag den
17. september fra kl. 14. Turen begynder på Bøgeskovsvej
med parkering ved Bøgeskovsvej nr. 10 og langs vejen ved
nr. 5.
Derefter går vi langs Helnæsgaard mod syd og ser stedet,
hvor et sagn fortæller, at der har ligget en "Helnæsborg".
Over sagnet, der er en dramatisk kærlighedshistorie, med
forbindelse til Varnæs i Sønderjylland, er der lavet en lille
film, som vi får at se ved kaffebordet i Borgerhuset, Helnæs
byvej 63.
Alle er velkomne! Lokalarkivet

Helnæs Vandværk - Beredskabsøvelse
Helnæs Vandværk øver nødforsynings procedure tirsdag d.
6. september kl 9.00 - 17.00. Vandforsyningen kan være
uregelmæssig i perioden.
mvh Bestyrelsen

Jul på Helnæs
TILMELDING TIL BOD på Jul på Helnæs (julemarkeder på
juleøen)
Har du lyst til at deltage med salg, aktiviteter, julerier eller
andet sjovt, så er du meget velkommen. ❤
TID: lørdag d. 3 dec og søndag d. 4 dec kl 11-17 begge dage
Tilmelding senest d. 9 Sept til Marianne Svane Therp på
sms 2720 1668 eller mail mstherp@gmail. com
PRIS: 100 kr/bod (pengene går til annoncering, godteposer
til børn, juletræer/pynt, julemand mm)

L´hombre.
Vi starter igen 15-09-22 og byder såvel gamle som nye
spillere velkomne. 15-09 starter vi kl 18.00 hvor vi spiser vor
medbragte mad.
Der spilles torsdage i ulige uger med starttidspunkt 18.30
Alle øvede såvel som uøvede er velkomne til at deltage i
dette spændende kortspil.
Erik ”Skomagerhuset”

Fællesspisning
Der er fællesspisning fredag d. 16. september kl. 18.00 i
Borgerhuset. Medbring service og drikkevarer til eget
forbrug og sommerglad stemning. Tilmelding, senest søndag
d. 11. sept,  kan ske til Pernille på mobil: 40433996, gerne på
sms.

Syogstrik
Så genoptager vi Syogstrik. Vi starter mandag d. 26.
september kl. 19.00 - 21.30 i Borgerhuset, lok. 2
Vi hygger med håndarbejde, så tag dit med og få evt hjælp
eller inspiration til nye.
Medbring også kaffe el te til dig selv og en tallerken, for der
er kage. Det koster 100,- for en sæson. (sept-april). Alle er
velkomne.
Pernille, 40433996

Helnæs Petanque
Petanqueklubben spiller hver tirsdag i hele september kl.
17:00
Gæster og øvrige nye deltagere er velkomne og vi har kugler
til alle, der vil kunne glædes ved uformel omgangstone og
ditto sjove spil. Hvis det regner meget, aflyser vi, mens lidt
dryp kun gør os bedre😊.
Jacob Lundgaard, Formand Tlf. 24962305

Galleri Langager
"Lys, mørke og masker" på galleri Langager
Særudstillingen "Lys, mørke og masker" åbner lørdag d. 3.
september på galleri Langager på Helnæs.
I det gamle mejeri er Vallerummet mørkelagt, og besøgende
skal bruge lommelygter for at beskue kunstværkerne, mens
stemningen af døgnets rytme og naturens lyde flyder ud i
rummet.
6 kunstnere bidrager til særudstillingen, der er støttet af
Assens Kommune.
Herudover udstiller 20 kunstnere en alsidig vifte af
kunstværker i billedkunst, sten, træ, glas, keramik, bronze og
tekstil.
Åbningsdage lør. 3. sept. – søn. 23. okt. 3.sep-9.okt åbent
lørdag-søndag kl. 11-17 Efterårsferien 15.-23.okt: Åbent alle
dage kl. 11-17
Caféen er åben og serverer de verdensberømte,
hjemmelavede is.

Fortsætter ⇨



Helnæs Kultur og Musikforening
Lørdag 10. september kl. 20 Jesper Buhl kommer med to
fantastiske sangere, tenor Mathias Hedegaard og sopran Kiki
Brandt samt pianist Britt Krogh Grønnebæk og sammen vil
de give os en kavalkade af 25 års skøn musik. Et flot
punktum for vores jubilæumskoncerter. Der er stadig
billetter.
Lørdag 24. september kl. 14 - 17 Vores kulturhistoriske
arrangement i år er en oplevelse af, hvordan man holdt
høstfest i gamle dage. Høstfesten foregår på Vestfyns
Hjemstavnsgaard, Klaragade 23, Gummerup. I godt vejr
bliver det udendørs, ellers i kaffestuen, og der vil bl.a. være
høsttale, fællessange, høstvogn, folkedans, æbleskiver og
”rød tår” samt 3 unge folkemusikere fra Syddansk
Musikkonservatoriet. En eftermiddagsoplevelse til en entré
af 50 kr.

Det sker i Oktober

Torsdagsklub
Torsdag den 13. oktober kl. 14.30 begynder vinterens
sammenkomster i Torsdagsklubben
Venlig hilsen Anne

Informationer

Helnæs Forsamlingshus
har fået ny flisebelægning foran hovedindgang og dør til
køkkenet.
Stort tak til Fonden for Fynske Bank som har støttet dette
projekt med kr. 20.000. Også tak til dem der hjalp til med
dette arbejde.
Bestyrelsen i Helnæs Forsamlingshus

Helnæs Forsamlingshus
Datoer for arrangementer i Forsamlingshuset de kommende
måneder:
29. Oktober: Tarteletfest
15. November: Generalforsamling
10. December: Juletræ
Vh. Bestyrelsen

Helnæs Frysehus
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.
Det er i øjeblikket også muligt at leje en boks for en måned
af gangen. Ring ved interesse.

Nyt fra Lokalrådet

➢ Vi opfordrer til, at man bruger app’en “Assens
Borgertip”, hvis man vil kontakte kommunen om fejl
eller mangler ved veje, rabatter, fortov, stier, tekniske
anlæg og andet. Der er også mulighed for at
medsende billeder.

➢ Energigruppen har holdt sit første møde. Efter næste
møde udsendes et spørgeskema til alle på Helnæs,
fastboende som sommerhuse. Formålet er at
klarlægge planer, behov og ønsker omkring
fremtidigt energiforbrug.

➢ Status for sportspladsen: Rødderne er fjernet,
tømmeret fjernes til efteråret og landzonetilladelse er
søgt, og vi er derfor  i en høringsfase.

➢ På borgermødet blev der spurgt om antal børn på
Helnæs. Assens Kommune har oplyst følgende tal
for beboere på Helnæs pr. 1. januar:

2020 2021 2022

0-4 år 4 2 2

5-9 år 4 5 5

10-14 år 7 6 6

15-19 år 10 10 10

20-24 år 6 5 5

25-29 år 2 3 3

30-34 år 1 1 4

35-39 år 3 3 3

40-44 år 4 4 4

45-49 år 14 13 9

50-54 år 15 16 17

55-59 år 22 23 28

60-64 år 31 32 30

65-69 år 26 29 23

70-74 år 29 26 25

75-79 år 19 23 23

80-84 år 8 9 10

85-89 år 5 5 5

90-94 år 2 3 3

95-99 år 0 0 0

100 år + 0 0 0

212 218 215


