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Det

sker i August

Helnæs Jagtforening - Flugtskydning
Så starter jagtforeningens flugtskydnings torsdage.
Datoerne er: 1. august, 8. august, 15. august og 22.
august. Tidspunktet er 18.30. 1. august er for enden af
Elmebjergvej. Sted er forskelligt fra gang til gang, så kig
efter de opsatte skilte ved vejen!
Vel mødt.
Loppemarked
Der er loppemarked på Vestergaard, Lindhovedvej 20.
Åbningstider: 10 - 17 alle ugens dage i august.
Galleri Langager
2. august til 1. september to separatudstillinger.
På 1. sal udstiller galleriets egne kunstnere billedkunst og
kunsthåndværk. I stueetagen udstiller Foreningen Norden
Assens kunst og kulturgenstande fra de nordiske lande.
Åbent fredag, lørdag og søndag kl. 11-16. Fri entré.
lørdag 3. august fernisering kl. 14-16. Åbningstalen
holdes af borgmester Søren Steen Andersen. Alle er
velkomne
Søndag d. 4. august fra kl. 12-15, Kreativ søndag for
børn se programmet på www.gallerilangager.dk
Torsdag d. 8. august
Stuekoncert med duoen Vaev og sanger Mia Guldhammer.
Tilmelding på www.gallerilangager.dk

Åbent hus på MADlejr
Onsdag den 14. august klokken 17-19 inviterer MADlejr
endnu engang til åbent hus.
Sanne Vinther vil indlede med et par ord om livet på
Helnæs, og derefter er der hyggeligt samvær med lidt let at
spise. Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen Personalet på MADlejr
Mindedag
Helnæs menighedsråd, Helnæs Musik- og Kulturforening,
Helnæs Lokalråd og Helnæs Lokalarkiv er sammen om at
markere mindedagen for det nedstyrtede fly ved Langøre
den 17. august 1944. Vi mødes i Borgerhuset, Helnæs
byvej 63, den 17. august kl. 14.00
Beretningen fra dagen for flystyrtet vil blive fortalt, og
arkivet viser en lille udstilling og lysbilleder.
Der bliver serveret kaffe og lagkage og sunget flere sange
fra besættelsen og befrielsen.
Hvis nogen har noget at fortælle, er ordet frit.
Vi slutter ved mindestenen med at lægge en krans fra
helnæsboerne og synge Altid frejdig, når du går.
Vi håber mange vil deltage.
På arrangørernes vegne
Anne Hansen
Helnæs Petanque-Klub
Der spilles hver tirsdag kl. 19:00 i maj, juni, juli og
august.
Den 1. tirsdag i hver måned griller vi, og mødes derfor kl.
18:00 disse dage.
Vi glæder os til at se alle igen og nye er meget velkomne.
Gæster er også meget velkomne til et prøvespil.
Evt. henvendelse tlf. 6477 1485.
OBS: Banerne kan frit bruges af alle på Helnæs, undtagen
tirsdag aften.

Fælles gåture på Helnæs 2019.
Alle turene er kl. 19 og programmet er:
Mandag den 5. august starter vi fra P-pladsen ved
Brydegård, Helnæsvej.
Vi ses, Anna, Stranden tlf. 23829204

→

Det sker i September
Fælles gåture på Helnæs 2019.
Alle turene er kl. 19 og programmet er:
Mandag den 2. september hos Annette og Jørgen,
Lindhovedvej 5. Man medbringer sin egen kaffekurv, som
man drikker i fællesskab hos arrangøren. 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 kan gå i
sumpet områder eller på markerne. Alle er velkomne og vi
håber mange vil være med.
Vi ses, Anna, Stranden tlf. 23829204

Det sker senere
Borgerhuset
Kære Helnæsboere, Borgerhusets bestyrelse mangler
hjælp til maling af sal 1. og den lange gang og evt.
rengøring af baderum.
Program for weekendens forløb:
Lørdag den 5. oktober mødes vi kl. 9.30
-Klargør til maling – der skal lappes huller efter rawplugs,
slibes, afdækning til maling mm.
·Evt. rengøring i baderum
Søndag den 6. oktober vi mødes kl. 9.30
·Maling
Bestyrelsen vil begge dag sørge for forplejning: Frokost,
eftermiddags-kage, øl, vand, kaffe og te.
Vi håber på støtte til projektet og vi vil glæde os til at
modtage rigtig mange tilmeldinger. Hvis du kan hjælpe en
af dagen og nogle timer, ville det også være super.
Tilmelding: Senest den 1/10 til Hanne på 20 90 13 22
eller Birgitte på 23 27 68 58.
Håber vi ses, der plejer at være hyggeligt.
Bedste hilsner Hanne, Susan, Henning, Peter og Birgitte

Meddelelser
Helnæs Forsamlingshus
Vinder ved Fugleskydning i Helnæs Forsamlingshus
2019:
Fuglekonge:
Venstre vinge:
Højre vinge:
Halen:
Hoved:

Willy Clausen
Ingelise Laulund
Kirsten Hoppe
Kamma Hansen
Erik Hansen

Salon skydning:
1. præmie:
2. præmie:
3. præmie:
4. præmie:

Brian Lauritsen
Tina Sørensen
Rene Storm
Anette Hansen

Luftbøsse skydning:
1. præmie:
2. præmie:
3. præmie:

Karl-Åge Larsen
Janus Storm
Brian Lauritsen

Kagens vægt: Anne Skøtt
En tak fra bestyrelsen for sponsorater fra:
Summerbird, Jysk Assens, Helnæs Camping, Spar
Ebberup, Søren Foss, Jørgen Slagter, Bog & Ide Assens,
Butik Lotte Assens, Kristian Larsen og tak til alle hjælper.
Venlig hilsen.
Bestyrelsen Helnæs
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen
Rigtig mange har indbetalt et ekstra tilskud til foreningen,
tusind tak for det.
Er der enkelte der ikke har fået betalt kontingent eller
tilskud er det stadig muligt.
Kontingent 50 Kr pr person.
Mobile Pay : 74257 – skriv e-mailadresse i besked.
Bankoverførsel 2370-6288110105 – skriv e-mailadresse i
besked.
Der bliver travlt i arbejdsgruppen den næste tid, da vi
forventer at VVM redegørelsen kommer i offentlig høring
allerede i løbet af efteråret.
Næst møde i Arbejdsgruppen d 13/8 kl 19, i borgerhuset.
Helnæs Lokalråd
Betaling af støttebeløb.
På Helnæs Lokalråds generalforsamling blev det vedtaget,
at anbefale et støttebeløb for 2019 på kr. 50,- pr. person.
Det er nu muligt at indbetale dette via Netbank til konto:
6850 0000351124 eller MobilePay nr. 72486 indtil d. 20
juni 2019.
Husk: i teksten skal fremgå vejnavn og nr.
Vi håber rigtig mange vil benytte denne mulighed, men
ellers vil vi komme rundt i juli/august.
Helnæs Lokalråd

