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Maj

Gåture på Helnæs 2021.
På flere opfordringer prøver vi igen i år at lave fælles gåture
på Helnæs.
Første tur er mandag den 3. maj kl. 19 hos Lis og Viggo,
Strandbakken 35, hvor vi går en tur i skoven. Resten af
turene planlægges hen af vejen, men det bliver første mandag
i hver måned kl. 19.
Vi genbruger konceptet dvs. "nogen" tilbyder at arrangere
turen og lægge have/garage til eller vi anvender et sted i
naturen. Hvis det er regnvejr, aflyses turen. Efter gåturen
drikker vi kaffe i fællesskab 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 sumpede
områder eller på markvej, stier og strand. Alle er velkomne
og vi plejer at gå ca. 4-5 km.
Anna, Stranden tlf. 23829204

Petanqueklubben
Det er med meget stor glæde at kunne meddele, at
petanqueklubben åbner tirsdag d. 4. Maj kl. 19:00 hvor vi
spiller på banerne ved sportspladsen Hegningen.
Vi afholder først generalforsamling ved banerne.
Der er ingen spisning og efterfølgende spiller vi.
Nye deltagere er velkomne og vi har kugler til alle.
Banerne ligger fint lysegrønne og når de er blevet friseret
bliver de et fint bagtæppe for nogle herlige stunder sammen.
Jacob Lundgaard Formand Tlf. 24962305

Galleri Langager, Det gamle Mejeri
Majudstilling - 7/5-24/5
Åbent fre-, lør- og søndag samt helligdage 11-17.
Udstilling af kunst og kunsthåndværk.
Følg med på hjemmesiden for at se status på cafeen.
Galleri Langager, Det gamle Mejeri, Ryet 13, Helnæs. Gratis
entre.

Galleri Knadring
Endelig kan vi åbne igen!
Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 13. maj byder vi jer
velkommen med spændende særudstillinger af Ulla Ettrup
Storm og Kirsten Hørsmand.
Vi har ekstraordinært åbent torsdag d. 13. og fredag d. 14.
maj kl. 14-17. Ellers har vi fast åbent lørdage og søndage
kl. 14-17 og når flaget er hejst. Ellers holder vi åbent efter
aftale.  Adressen er Helnæs Byvej 29, Helnæs

Red Lillebælt Generalforsamling
Der er generalforsamling i Red Lillebælt tirsdag den 25.
maj 2021 kl. 19-21 i Borgerhuset.

Juni

Galleri Langager, Det gamle Mejeri
Juniudstilling 28/5-20/6
Åbent fre-, lør- og søndag 11-17.
Udstilling af kunst og kunsthåndværk.
Følg med på hjemmesiden for at se status på cafeen.
Galleri Langager, Det gamle Mejeri, Ryet 13, Helnæs. Gratis
entre.

Nyt fra Lokalrådet

På sidste møde, har vi bl.a. arbejdet med følgende emner:
Lokalrådet fokuserer lige nu på dialog med Assens
Kommune omkring pedelordningen, turismestrategi og
Natur- og friluftsstrategi.
Der har været trafiktælling i Påsken, som vi afventer
resultatet af

fortsættes ikke i denne udgave ;-)  →


