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Det sker i April

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Lokalarkiv, Helnæs byvej 63 har åbent lørdag d. 2.
april kl. 9.30 til 11.30.

Syogstrik - Temadag
Jeg forsøger at lære fra mig af strikketeknikken tofarvet
patent, lørdag d. 2. april fra kl. 9.00 - 15.00 i Borgerhuset.
Jeg vil gerne have tilmelding på 40433996, hurtigst muligt..
Pernille

Helnæs Jagtforening - Generalforsamling
Torsdag d. 7. April kl. 19.00 afholdes generalforsamling i
Borgerhuset. Foreningen byder på smørrebrød efter mødet.
hilsen Bestyrelsen

Galleri Langager
Efter måneder i vinterhi åbner Galleri Langager lørdag
den 9. april forårsudstilling i Det gamle Mejeri.
Kl. 14 holder borgmester Søren Steen Andersen åbningstale.
På dagen og frem til 29. maj er mere end 20 dedikerede
kunstnere klar til at stimulere sanserne og give inspirerende
oplevelser. Se mere på www.gallerilangager.dk

Loppemarkeder på Helnæs i påsken
14. - 18. april kl. 10-16 alle dage. Se vedhæftede program.
Du kan stadig tilmelde en bod til årets store Helnæs
Loppemarked i påsken. Skriv på messenger til
@loneschramm eller sms 20151890. Nyeste version af
oversigten findes på Facebook-gruppen @Det sker på
Helnæs (under begivenheder)

Torsdagsklub - Udflugt
Torsdagsklubben på Helnæs arrangerer en tur til
Øhavsmuseet i Faaborg torsdag den 21. april.
Efter besøg på museet tager vi på cafe´ og drikker kaffe.
Entre på museet 75 kr. Kaffe ca. 60 kr.
Vi mødes på Borgerhusets parkeringsplads kl. 13.00 og
fylder bilerne. Tilmelding er nødvendig og senest 15. april på
tlf. 64771376 / 23609116 Alle er velkomne.
Venlig hilsen Anne

L´hombre
Der spilles torsdag i ulige uger. kl 18.30 i Borgerhuset.
Erik ”Skomagerhuset”

Helnæs Kirke
”Syng dig glad” - og byd foråret velkommen Tirsdag den 5.
april kl. 19.00 i Borgerhuset Vi får ved denne sangaften
besøg af Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen, som vælger
sange fra højskolesangbogen, og fortæller lidt om, hvorfor de
netop har valgt dem. Mellem sangene krydres der med små
glimt fra deres mange rejser og opgaver i Afrika og Canada.
Alle er velkomne.
Påskevandring 2. påskedag den 18. april vandrer vi til
Løgismose Kapel. Alle fra Dreslette og Helnæs mødes til en
kort andagt i Dreslette kirke kl. 10.00. Vi er nok fremme
omkring kl. 12.00, hvor vi spiser vores medbragte mad.
Herefter samles vi i kapellet til en kort andagt, inden turen
går tilbage til Dreslette kirke. Man kan også køre turen til
kapellet.
Nyt fra menighedsrådet om kirkens indvendige
istandsættelse. Arkitektens projekt for arbejdet er blevet
godkendt af Nationalmuseet og derefter af Fyns Stift. Derfor
kunne menighedsrådet i slutningen af februar sende en
ansøgning til Kirkernes Istandsættelses Fond, som vi venter
svar fra sidst på foråret. Vi glæder os virkelig meget til at få
gjort kirken klar til brug igen.

Helnæs Kultur- og Musikforeningen - Generalforsamling
Helnæs Kultur- og Musikforening afholder
generalforsamling fredag den 29. april kl. 19.00 på Galleri
Knadring, Helnæs Byvej 20. Indkaldelse sendes ud.
Foreningen har i år 25 års jubilæum. Vi holder det i
Forsamlingshuset med middag for alle medlemmer lørdag
den 9. juli. Medlemmer af foreningen får i april et brev med
indkaldelse til generalforsamling og indbydelse til
jubilæumsmiddag. Begge dele kræver tilmelding på
www.helnæskultur.dk eller 6173 4540 på grund af
traktementet. På hjemmesiden kan man også læse om
medlemskab.

Fortsættes ➡

http://www.gallerilangager.dk/


Det sker i Maj

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 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.

Nyt fra Lokalrådet

Helnæs Lokalråd – støttebeløb 2022
Så er det igen tid til opkrævning af støttebeløb til Helnæs
Lokalråd. På generalforsamlingen blev beløbet fastholdt til
kr. 50,- pr. person. Det kan enten indbetales via Netbank til
konto: 6850 0000351124 eller MobilePay nr. 72486.
Beløbet bedes indbetalt inden 15. maj 2021. Husk: i teksten
skal fremgå vejnavn og nr. Vi håber rigtig mange vil benytte
den elektroniske mulighed, så vi reducerer arbejdet med at
komme rundt i juni/juli. På forhånd tak.😀

På sidste møde har vi bl.a. arbejdet med følgende emner:
➔ Akuthjælperne har fået ny kontaktperson: Gitte Vang

Frederiksen
➔ Lokalrådet har fået renoveret storkereden, så hvis du

kender et par boligsøgende storke, så anbefal den
venligst.

➔ Helnæs Lokalråd samarbejder med de øvrige
lokalråd i Assens Kommune om en
bosætningsstrategi.

➔ Efter opfordring på GF kontakter Lokalrådet
Naturstyrelsen om at Bobakkerne skrider i havet.


