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Juli

Helnæs Lokalarkiv
Der er åbent i Helnæs Lokalarkiv, Helnæs Byvej 63, lørdag
d. 3. juli kl. 9.30 til 11.30. Alle er velkomne
Medarbejderne

Fælles gåture på Helnæs
Alle dage kl. 19.
Mandag den 5. juli fra Jørgen og Anna, Strandbakken 28
(se mere længere nede)

Galleri Langager
Første sommerudstilling - 24/6-12/7
NYE ÅBNINGSTIDER: Åbent torsdag til mandag 11-17.
Udstilling af kunst og kunsthåndværk.
Anden sommerudstilling - 15/7-2/8
NYE ÅBNINGSTIDER: Åbent torsdag til mandag 11-17.
Udstilling af kunst og kunsthåndværk.
Galleri Langager, Det gamle Mejeri, Ryet 13, Helnæs. Gratis
entre

Petanque
Vi spiller petanque på sportspladsen, Hegningen hver
tirsdag kl. 19:00. Dog starter vi tirsdag d. 6. juli kl. 18:00,
da vi griller efter at have spillet.
Medbring alt til maden inklusive bestik og glas. Klubben
giver vin eller vand til maden.
Alle er velkomne inklusive sommergæster. Vi har ekstra
kugler til gæster og det er ren hygge med mulighed for at
kunne triumfere en hel tirsdag aften.
VH Jacob Lundgaard, Tlf. 24962305

Quiltepigerne
holder sommerudstilling ved Helnæs strand
Kom og oplev en hyggelig stemning på Strandbakken 35
Mange små og store patchwork projekter samt andet
håndarbejde.
Åben fra Lørdag d. 17 juli til Søndag d. 25 juli
Alle dage fra kl. 10-17

Helnæs Kirke og Helnæs Musik og Kulturforening
Lørdag 17. juli kl. 13.30, udflugt til Den Romantiske Have
på Sanderumgård. Eftermiddagsudflugt i private biler til
Sanderumgård, hvor vi først hører lidt om Den Romantiske
Have. HCA ofte opholdt sig ofte på herregårde, og mens vi
vandrer rundt i haven, vil der være korte stop, hvor vi hører
fortællinger om “H.C.A. i Den romantiske Have”.
Midtvejs samles vi til kaffebord, hvor fortællingen afsluttes.
På vej tilbage til bilerne vil vi komme forbi lidt mere af
haven.
STED Sanderumgård, Sanderumgårdvej 152, 5220
Odense PRIS kr. 170, inkl. entré, kaffe med kage og
fortælling TILMELDING før 6. juli på 61 73 45 40 eller
www.helnæskultur.dk BETALING Konto 0847 0000528285
eller MobilePay 48047 MØDETID Foran Sanderumgård
kl. 13.30. Haven lukker kl. 17.00
Arr. De 5 kirker og Helnæs Kultur.
Ps. Jeg tager gerne nogen med i bilen. Marianne Therp –
6477 1668

August

Fælles gåture på Helnæs
Alle dage kl. 19.
Mandag den 2. august er ikke planlagt endnu
Mandag den 6. september går den fra Anette og Jørgen,
Lindhovedvej 5
Efter gåturen drikker vi kaffe hos arrangøren. Man
medbringer sin egen kaffekurv, som man stiller, hvor turen
begynder. Turen gælder alle aldersklasser og er åben for
udenøs venner og bekendte - hunde må ikke tages med, da vi
drikker kaffe hos private. Husk passende fodtøj, da vi også
går i sumpet områder eller på markvej, stier og strand. Alle
er velkomne og vi plejer at gå ca. 4-5 km.
Anna, Stranden tlf. 23829204

Efterårs-event
Vil du være med? Overskriften kunne være ”Helnæs på kryds
og tværs”
Det er foreningerne Galleri Langager og Helnæs Kultur- og
Musikforening, som har talt sammen, og ligesom, når vi
arrangerer ”JUL på Helnæs”, vil vi holde et
planlægningsmøde for alle, som kunne tænke sig at deltage.

fortsættes  →



Det bliver i Borgerhuset søndag den 8. august kl. 14.00.
Foreninger og enkeltpersoner, som vil deltage, kan sende
deres mailadresse til mig på mstherp@gmail.com i løbet af
de første par uger af juli måned. I kan også bare dukke op til
mødet. Alle er velkomne.
Vi vil vise, hvad Helnæs kan byde på. Det kunne være alle
former for fritidsliv – naturoplevelser – kunst – sport – musik
– historie – håndarbejde -– udstillinger – workshops.
Formålet er at gavne fællesskab og bosætning.
Eventen kan foregå i de to første weekender i oktober og
tilrettelægges af de foreninger eller enkeltpersoner, som
ønsker at byde ind med noget.
Indsendt af Marianne Therp på vegne af de to foreninger.

Informationer

Helnæs Forsamlingshus
Fugleskydning er i år aflyst, kommer tilbage i 2022.
Vi planlægger en tarteletfest i september/ oktober 2021
Generalforsamling 2020 og 2021 bliver afholdt samlet i
November 2021
Husk indbetaling af kontingent til Helnæs Forsamlingshus
senest 15. juli 2021.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Hilsen

Kære alle på Helnæs,
Vi vil rigtig gerne sende jer alle en stor  hilsen med
tak for mange gode stunder og oplevelser sammen
med jer gennem årene. Det har været et privilegium at
bo på Helnæs og vi har nydt godt af livet her.
Selvom huskøbet i Faaborg er nyt for os, så føler vi os
allerede godt hjemme her på Svendborgvej 101,  hvor
vi har gåafstand til vores strandgrund som vi har haft i
nogle år nu..
Vi ses på Helnæs eller i Faaborg, hvor I er meget
velkommen til at kigge ind.
I må alle have en rigtig dejlig sommer
Mange sommerhilsner fra Eigil og Rie

Nyt fra Lokalrådet

I forbindelse med vores veje opfordrer vi til, at man
indrapporterer huller mv til kommunen.
Det kan ske på denne side: Assens Borgertip
eller via app’en, “Assens Borgertip”, som findes samme sted.
Der er også en instruktionsvideo.

På sidste møde, har vi bl.a. arbejdet med følgende emner:

- Ny asfalt på Helnæs Byvej, Bøgeskovvej og
Stævnevej

- Fremover afholder vi bestyrelsesmøde sidste onsdag
i måneden

- Borgermøde omkring turisme på Helnæs forventes i
august

http://www.assens.dk/borger/trafik-og-veje/giv-os-besked/borgertip-app/

