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Det sker i August

Helnæs Jagtforening - Flugtskydning
4/8,11/8, 18/8 & 25/8 Flugtskydning, start kl 18:30, det er
muligt at købe pølser og drikkevarer mv.
Stedet markeres med skilte ved vejen på dagen.

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs byvej 63 har åbent lørdag den 6. august kl. 9.30 til
11.30

Indvielse - Parkeringspladsen ved Helnæs Fyr
Assens Kommune holder indvielse af den nye toiletbygning
og parkeringsplads ved Helnæs fyr, onsdag d. 10. august kl.
15.00. Alle er velkomne. Der vil være kaffe og lidt sødt til
alle fremmødte. Alle er velkomne.

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

I/S Maen
Fredag d. 12. august kl. 14.00 Starter vi den gamle motor.
Der er pølser og bajer.
mvh Maen

Helnæs Petanque
Petanqueklubben spiller hver tirsdag i hele august 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. Tirsdag d. 2. august griller
vi efter spillet, hvor klubben stadig har en rest vin og lidt
sodavand, mens service og mad medbringes.
Jacob Lundgaard
Formand Tlf. 24962305

JUL på Helnæs
2. søndag i advent afholdes igen JUL på Helnæs. Vi holder et
planlægningsmøde tirsdag den 16. august kl. 19 i
Borgerhuset. Alle interesserede i at deltage kan deltage og
hvis man vil høre, hvad det går ud på, er man selvfølgelig
også velkommen. Vel mødt Gitte, Bjarne og Marianne.

Helnæs Forsamlingshus - Sensommerfest
Lørdag d. 20. august kl. 18.30, afholder Helnæs
Forsamlingshus Sensommerfest. Separat indbydelse er sendt
rundt. Har man ikke fået indbydelsen, kan man kontakte
Jørgen på 23609088. Tilmelding senest d. 7. august.

Galleri Langager
"Kunsten at leve"
- levende kunst i det gamle mejeri på Helnæs.
Den nye augustudstilling på Galleri Langager byder på helt
nye oplevelser under temaet "Kunsten at leve". Inspireret af
en række værker på udstillingen opfordres besøgende til at
give deres bud på værker, der rammer "det at leve livet.
Udstillingen er støttet af Assens Kommune.
Udstillingen omfatter mere end 20 dygtige og dedikerede
kunstnere, der udstiller spændende kreationer og
kunstværker i forskellige materialer og fortolkninger. Kun
fantasien sætter sine grænser på denne udstilling.
Augustudstillingen åbner allerede 28. juli og har åbent alle
dage i august undtaget tirsdage og onsdage.
Caféen er åben og byder på kaffe, lune hjemmebagte boller
med ost og hjemmelavet is i verdensklasse.

Fortsætter ⇨



Helnæs Kultur og Musikforening
Jazzkoncert lørdag 13. august kl. 20 til ca. 22. Det er Jazz
Cats, der spiller. Mange af os mødte dem, da vi holdt
Vinterfest i Forsamlingshuset i 2018, hvor folk styrtede ud på
dansegulvet, da de begyndte at spille. I år spiller de ved
Saltvandssøerne, Helnæsvej 15, Agernæs. 5631 Ebberup.
Jazz Cats spiller swingende jazz fra årene med mestre som
Duke Ellington, Louis Armstrong og Nat King Cole.
Jazzmusik, som har rødder tilbage til 30’ernes Louis
Armstrong frem mod 40’ernes Count Basie og 50’ernes
Oscar Petersson. Orkestret har 5 musikere: Tage “Shorty”
Pedersen, trombone, Brian Svendsen, tenorsax og klarinet,
Gert Jacobsen, piano, Nicolas Kock, kontrabas og Søren
Pedersen, trommer. Der er en grillhytte, hvor de første 60
kan sidde. Tag bestik af vejret og medbring gerne pude eller
tæpper og evt. din egen klapstol. Entre voksne 200 kr. børn
og unge 50 kr. medlemmer 125 kr.
Lørdag 27. august kl. 20. Denne aften skulle Qvindetta - en
klassisk blæserkvintet - have spillet på Galleri Knadring,
men kvintetten er blevet ramt af sygdom, så vi håber, de
kommer i begyndelsen af 2023. Denne lørdag indbyder vi
derfor til sangaften med Bodil Heister, pianist og komponist
til sange, operaer, teater og film samt til julekalenderen ”JUL
på Slottet”. . Hun fortæller levende om sange, digtere og
komponister bag den danske sangskat. Vægten vil være på
sommer- og sensommersange. Mange har oplevet hende i
Kærum kirke for et par år siden. Entré for alle voksne 100 kr.
og børn og unge 50 kr.
INFO: Ved begge koncerter kan forfriskninger købes ved
kontant betaling eller via MobilePay; vi tager ikke kort.
Reservation kan se på hjemmesiden www.helnæskultur.dk
eller på tlf. 6173 4540

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.

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.

Informationer

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

➢ På sportspladsen er rødderne fra træfældningen nu
fræset op og træet bliver fjernet snarest.

➢ I øvrigt lyder det fra petanquespillerne, at de indtil
videre ikke har været plaget af mitter i år.

➢ Vi har ikke afholdt møde i juli og næste ordinære
møde bliver således onsdag den 31. august.


