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Det sker i Juni

Galleri Langager
Naturaftryk - en sanseudstilling på Galleri Langager. Oplev
særudstillingen og den fortættede stemning i Vallerummet på
det gamle mejeri på Helnæs, når 4 kunstnere fortolker
naturen på hver sin måde.
Natur, vand, lyde, video, eller kort sagt sanselighed, danner
baggrund for værker af akvarel, akryl, keramik og
naturmaterialer.
De 4 kunstnere er: Jens Jørgen Poulsen, Karina Helledie
Vandkrog, Eva Kobel, og Jette Vrængmose samt
videoinstallation af Josef Mittani
Der er reception og "artist talk" på Galleri Langager
lørdag den 4. juni kl. 14.00.
Særudstillingen og den nye juni-udstilling med mere end 20
kunstnere er åben fredag - mandag i hele juni i det gamle
mejeri på Helnæs. Caféen er også åben.
Sanseudstillingen er støttet af Assens Kommune

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Lokalarkiv, Helnæs byvej 63 har åbent lørdag den 4.
juni fra kl. 9.30 til 11.30.
Alle er velkomne til at komme og se, hvad vi har i
gemmerne.

Helnæs Jagtforening - Strandrensning
Strandrensning Der er strandrensning på Helnæs Lørdag d.
11. Juni.Vi starter fra Søgaard kl. 9.00, hvor strækninger
fordeles og sække udleveres.
Efter endt arbejde ristes der pølser på stranden ved
Helnæshus. Det er en lang tradition på Helnæs, og det er en
god mulighed for at møde andre og få en god dag ude i
naturen, både for jægere og ikke jægere.
Vel mødt - Alle er velkomne. mvh Bestyrelsen

Fællesspisning
Så er der fællesspisning. Jette, Maja, Lotte, Flemming, Peter
& Anders  - indbyder hermed til sommerens første
fællesspisning i Borgerhuset fredag d. 17. Juni kl. 18.00.
Tilmelding til fællesspisningen skal ske til Anders på
mobilnr 21 27 43 76, helst som en SMS med navn og
deltagerantal, og gerne før d 13/6.
Vel mødt!

Helnæs Lokalråd
Der afholdes stormøde i Forsamlingshuset onsdag den 29.
juni kl. 18:30.
Se nærmere længere nede under “ Nyt fra Lokalrådet”.

Informationer

Helnæs Forsamlingshus
Helnæs Forsamlingshus skal have udskiftet belægning foran
hovedindgang. derfor søger bestyrelsen lidt frivilligt hjælp til
dette projekt, som er støttet af: Fonden for Fynske Bank.
Arbejdet omfatter fjernelse af den gamle asfaltbelægning,
afretning og lægning af en flisebelægning.
Vi forventer at udføre arbejdet i juni måneden. Vi kan
kontaktes på tlf. 23609088 eller mail: hefohus@gmail.com
hvis i ønsker at deltage i projektet.
Datoer for arrangementer i Forsamlingshuset de kommende
måneder:
20. august: Sensommerfest
29. Oktober: Tarteletfest
15. November: Generalforsamling
10. December: Juletræ
Vh. Bestyrelsen

Nyt fra Lokalrådet
➢ Vi holder stormøde omkring energitiltag, frysehuset

samt optimering af sportspladsen den 29. juni kl.
18:30. Nærmere info husstandsomdeles snarest, også
i sommerlandet.

➢ Dilettant opføres den 11. marts 2023. Skuespillere og
hjælpere søges. Kontakt Janus på telefon 2072 1882.

➢ Husk at få klippet hækken ud til vejene af hensyn til
trafiksikkerheden.

➢ Husk at hunde skal være i snor alle steder. Pas på de
små rålam samt andet vildt.


