
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det sker i Juni 

 
Petanque 
Petanque på sportspladsen hver tirsdag kl. 19.00, undtagen 
første tirsdag i måneden, som er grillaften med start kl. 
18.00. Alle er velkomne. Vi ses. 
 
Grundlovsdag, Helnæs forsamlingshus 
Fredag d. 5. juni kl.12.00 holder Helnæs Forsamlingshus 
fælleskomsammen i Forsamlingshuset.   
Der bliver serveret ristede pølser med brød, kaffe og 
småkager. 
Øl, vand og vin skal købes i baren. Entre: kr. 40,- Børn 
under 12 år halv pris. Børn under 3 år gratis. 
NYT – NYT Speakers Corner vil være åben for alle. 
Vh. Bestyrelsen. 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
- Koncertoptræden med bassist og skuespiller. 
 Lørdag d. 6. juni kl. 20.00 Helnæs Gl. Præstegård. 
- Folkemusikkoncert med Anja Præst Trio. Lørdag d. 20. 
juni, Helnæs Gl. Præstegård. 
 
Torsdagsklubbens udflugt 
Torsdag d. 11. juni kører vi til ”De Japanske Haver”, 
Vøjstrupvej 43, Broby. Aftal venligst samkørsel. 
Vi mødes på parkeringspladsen i Vøjstrup kl. 13.45. 
Vi får først et lille foredrag om stedet. Så serveres kaffe og 
lagkage, derefter kan man gå rundt i det spændende 
område og se væksterne. Der er også mulighed for at 
handle i butikken. Alle er velkomne. 
Tilmelding til turen er nødvendig på tlf. 64771376 – så 
hurtigt som muligt. 
Venlig Hilsen Anne   
 
Sankthans 
Som traditionen byder, afholdes der sankthansbål på Arne 
Østergårds strand d. 23. juni. Grillen er klar kl. 19, tag 
selv spise, drikke, service og evt. stole og bord med. 
Bålet tændes klokken 21. Hilsen Arne 
 
 

 
Det sker i Juli 

 
Gåture på Helnæs 
6. juli kl.19.00: Jette Nøhr. Mødested Nr. Broby Kirke, 
parkeringsplads bag ved kirken. Drej ned ved Røde Kors 
bygningen ved kirken. Tlf.: 20820208, 
jettenohr@privat.dk 
 
Helnæs Kultur og Musikforening 
- Jazzkoncert med Spinning Wheel. Lørdag d. 11. juli, i 
præstegårdshaven, Helnæs Gl Præstegård. 
- Irsk folkemusikkoncert med Marianne Green. Lørdag d. 
25. juli kl 20.00 Helnæs Gl. Præstegård. 
 
 

Det sker senere 
 
Gåture på Helnæs 
Vi fortsætter sidste års gåture på øen. Vi bruger samme 
koncept som sidste år, dvs.: vi skiftes til at arrangere turen 
og lægge have til. Efter gåturen drikker vi kaffe i 
fællesskab hos arrangøren, man medbringer sin egen 
kaffekurv, som man stiller, hvor turen begynder. Man kan 
evt. medbringe bord og stole. Hvis det er regnvejr aflyses 
turen.                                                                        
Turen gælder alle aldersklasser, meget gerne børn, og 
udenøs venner og bekendte.                      
Det er meningen, man skal blive i haven eller evt. en 
garage, og husk passende fodtøj, da vi også kan gå i 
sumpede områder eller på markerne. I år forsøger vi med 
to udenøs ture. 
Vi ses på tur, Inge Johanne Ellebæk, tlf. 64771307 
Kommende ture: 
3. august kl. 19.00: Anna og Hanne, mødested: stranden  
på Helnæs Mae længst henne ved bålpladsen. 
7. september kl. 19.00: Anette og Jørgen Rasmussen, 
Lindhovedvej 5. 
 
 
 
     VEND. 
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Mere Helnæs Kultur- og Musikforening 
- Carl Nielsen fejres med klaverkoncert med Christine 
Bjørkøe, lørdag d. 8. august kl 20.00, Helnæs Gl. 
Præstegård.                                                        
- Koncert med italienske serenader med Koppel og 
Conrad, lørdag d. 22. august kl. 20.00, Helnæs Gl. 
Præstegård. 
- Operakoncert med operachef Jesper Buhl med syngende 
gæster, lørdag d. 12. september kl. 20.00, Helnæs Gl. 
Præstegård.  
 
Helnæs Sommerfest 
Beboerforeningens bestyrelse har besluttet at aflyse årets 
sommerfest grundet manglende opbakning. 
Vi håber, at det kan lykkes næste år. 
Mvh. 
Beboerforeningens bestyrelse.  
 
 

Køb/salg/bytte 
 
Tomat og Chili 
Store flotte tomat- og chili-planter sælges. Jeg har selv 
dyrket en masse forskellige tomater og chilier fra Camilla 
Plum. 9 forskellige tomatplanter og en del chilier  
 pr. stk: kr. 20,- 
Hos Munnie, Stævnevej 9. tlf 20973413 
 
Kan vi hjælpe dig? 
Alt havearbejde 
Alt i reparation og vedligehold 
Skal dit hus – plankeværk – havemøbler males 
Rør arbejde  
Rengøring 
Eller andet du mangler hjælp til..... 
Så giv os et ring. 
Kim Dyring, Bøgeskovsvej 16, tlf 42431963 
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