
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det sker i Juli 

 
Petanque 
Petanque på sportspladsen hver tirsdag kl. 19.00, undtagen 
første tirsdag i måneden, som er grillaften med start kl. 
18.00. Alle er velkomne. Vi ses. 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
- Jazzkoncert med Spinning Wheel. Lørdag d. 11. juli, i 
præstegårdshaven, Helnæs Gl Præstegård. 
- Irsk folkemusikkoncert med Marianne Green. Lørdag d. 
25. juli kl 20.00 Helnæs Gl. Præstegård. 
 
 

Det sker i August 
 
Helnæs Kirke Sogneudflugt 
Sogneudflugt lørdag d. 1. august kl. 9.30 til Bogense, 
Gyldensten og Kunstgården i Skovby.  Afgang fra p-
pladsen ved Helnæs Kirke. Opsamling før. 
Første stop Bogense Kirke. Derefter skal vi opleve 
Rosenfestivalen i Bogense – usædvanlig flot! Kl. 13.00 
middag i restaurant H. C. Andersen Golfklub. 
Derefter køres til Naturpark Gyldensten. Kl. 16.00 kaffe 
på Kunstgården i Skovby. Her er et stort galleri og 
mulighed for at købe kunsthåndværk. 
Vi er hjemme på Helnæs omkring kl. 18.00. 
Alle er velkomne – også børnefamilier. Prisen er, udover 
drikkevarer , kr. 150,- pr deltager fra Helnæs. Pris for 
gæster fra andre sogne er kr. 250,- pr. deltager. 
Tilmelding er bindende og skal være hos Inger Lund, 
Helnæs Byvej 69, senest d. 24. juli. 
Tilmelding:  
*telefonisk i uge 29 på: 29270575 
*e-mail til: in47lu@hotmail.com 
*eller læg en seddel i postkassen på Helnæs Byvej 69, 
med navn, adresse, antal deltagere og telefonnummer. 
Hvis nogen har brug for at blive hentet, så giv besked ved 
tilmeldingen. Turen er tilrettelagt så alle, også 
gangbesværede, kan deltage. 
(De Reelle udgifter beløber sig til kr. 200,- for middag 
uden drikkevarer, kaffe med æbletærte kr. 50,- og en bus 

til 30 pers. koster kr. 7000,- incl. moms. Der opkræves 
dog kun kr. 150,- !!) 
Vi ser frem til en dejlig dag med kørsel ad smukke veje i 
det fynske landskab. 
På glædeligt gensyn, Menighedsrådet.  
 
Gåture på Helnæs 
3. august kl. 19.00: Anna og Hanne, mødested: stranden  
på Helnæs Mae længst henne ved bålpladsen. 
 
Helnæs Kultur og Musikforening 
- Carl Nielsen fejres med klaverkoncert med Christine 
Bjørkøe, lørdag d. 8. august kl 20.00, Helnæs Gl. 
Præstegård.   
Bemærk ny dato:                                                      
- Koncert med italienske serenader med Koppel og 
Conrad, fredag d. 21. august kl. 20.00, Helnæs Gl. 
Præstegård. Da det bl.a. er italienske serenader vi skal 
høre denne aften, vil vi indlede aftenen med at spise 
italiensk mad. Tilmelding, hvis man vil spise med, skal 
ske inden mandag d. 17. august på tlf: 31734540 
 
Arla MADlejr  
Arla Fonden inviterer til aftensmad på Madlejr. 
Til september er det et år siden, at MADlejr blev indviet 
og siden har godt 1.200 elever været på MADlejr sammen 
med deres lærere. De har smagt nye råvarer, fileteret fisk, 
været med naturvejlederen i skoven og på stranden, tændt 
bål, sorteret affald, besøgt Peters køer, gjort rent, lavet 
rigtig meget mad og vasket rigtig meget op. Det har været 
en stor fornøjelse for både eleverne og os på MADlejr. 
Nu er det så jeres tur til at komme på MADlejr. Vi 
inviterer derfor alle på Helnæs til hygge og snak på 
MADlejr onsdag d. 12. august kl 17.00 – 19.00. Vi 
fortæller lidt om hverdagen på madlejrskolen og der vil 
blive mulighed for at gå rundt og se MADlejr. Og så skal 
vi naturligvis spise lidt god mad sammen. Der er ikke 
tilmelding til arrangementet, så mød endelig bare op og 
vær sammen med os. Vi glæder os! 
 

 
VEND 
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Det sker senere 
 
Gåture på Helnæs 
Vi fortsætter sidste års gåture på øen. Vi bruger samme 
koncept som sidste år, dvs.: vi skiftes til at arrangere turen                                                                                  
og lægge have til. Efter gåturen drikker vi kaffe i  
fællesskab hos arrangøren, man medbringer sin egen 
kaffekurv, som man stiller, hvor turen begynder. Man kan 
evt. medbringe bord og stole. Hvis det er regnvejr, aflyses 
turen. Turen gælder alle aldersklasser, meget gerne børn, 
og udenøs venner og bekendte.                      
Det er meningen, man skal blive i haven eller evt. en 
garage, og husk passende fodtøj, da vi også kan gå i 
sumpede områder eller på markerne. I år forsøger vi med 
to udenøs ture. 
Vi ses på tur, Inge Johanne Ellebæk, tlf. 64771307 
Kommende ture: 
7. september kl. 19.00: Anette og Jørgen Rasmussen, 
Lindhovedvej 5. 
 
Mere Helnæs Kultur- og Musikforening 
Operakoncert med operachef Jesper Buhl med syngende 
gæster, lørdag d. 12. september kl. 20.00, Helnæs Gl. 
Præstegård.  
 

Job 
Helnæs Kirke 
Vi mangler en afløser for graveren ved Helnæs Kirke. 
Afløseren skal i samarbejde med graver Hanne 
Albrechtslund: 
*afløse ved gudstjenester 6 weekender om året. 
*hjælpe ved begravelser. 
*arbejde i kirke og på kirkegård under graverens ferie og 
sygdom. 
Arbejdet som afløser kræver evne og lyst til samarbejdet 
med graver, præst og menighedsråd og til gartnerarbejdet. 
Da arbejdet foregår både på hverdage og i weekender, 
kræver det også en fleksibel indstilling. 
Uddannelse og møder må påregnes. 
Ved interesse kontaktes formanden for menighedsrådet: 
Marianne Therp på tlf: 64771668 eller e-mail 
mstherp@gmail.com, som vil foranstalte møder mellem 
graver og menighedsråd. Forventet ansættelse kan blive 
pr. 1. august 2015. 
 

Meddelelser 
 

Helnæs Kirke - Aflysning 
Da Helnæs Beboerforening har aflyst Sommerfesten, 
aflyser vi med beklagelse den gudstjeneste i det fri, vi 
skulle have haft søndag d. 16. august. 
Læs mere på www.helnaes-kirke.dk når vi nærmer os. 
Helnæs Menighedsråd. 

 
Nyt fra Borgerhuset 
Nu er udskiftningen og renoveringen af Borgerhusets tag 
gået i gang. Det sker med tilskud fra Assens Kommune, 
Energi Fyn, Helnæs Jagtforening, Helnæs Idrætsforening, 
Beboerforeningen, Energiforeningen, tilskud fra salg af 
gammelt jern og ikke mindst Borgerhusets egne midler. 
Stor tak til alle, vi glæder os til at se det færdige resultat. 
De bedste hilsner Bestyrelsen. 
 
Nyt fra Beboerforeningen 
Kommunen har været på inspektion for at se, hvordan 
pedellerne klarer deres arbejde. De var godt tilfredse, så: 
stor ros til alle pedeller for deres indsats og dermed deres 
indtjening til fælles projekter. Og dog - der skal en større 
indsats til på sportspladsen. Hvis der er nogen, der kunne 
tænke sig at give en hånd med, kontakt gerne 
beboerforeningen (mail: hebefo@gmail.dk) eller Torben 
Dansted, som er formand for pedellerne: tlf. 21829513, 
mail: torben_romer@yahoo.dk. 
 
 

Køb/salg/bytte 
 
Flyttesalg på Ryet 22 
Møbler: 
- Skrivebord (H.65,5 L: 120 B: 80 cm) 3 skuffer i v. side 
(bøg) kr. 100,- 
- Kontorstol med 5 hjul, grønt stofbetræk medfølger 
- Computerbord (indstilleligt)(bøg) kr. 50,- 
- 5 stk. reoler med 5 hylder (H:197, B: 70 cm ) (bøgefiner) 
kr. 75,- / stk. 
- 3 stk. reoler med 3 hylder (H: 120, B: 70 cm) (bøgefiner) 
kr. 50,- / stk. 
- Servante med marmorplade og opsats (fyrretræ) kr. 300,- 
- Slagbænk med udtræk, afsyret/massiv fyr (L:185, H:95, 
D: 55 cm) kr. 500,- 
Kontorartikler: 
- Ringbind, plastikcharteque´s, papirkassetter o.lign. kan 
afhentes. 
Bøger: 
- Stort udvalg i fagbøger og alskens anden litteratur. Pris 
fra kr. 5,- 
Kig ind – Vi har meget mere – til flyttepriser, men ring 
først på 24628403 eller 24822530 
 
 
 

 2 

mailto:mstherp@gmail.com
http://www.helnaes-kirke.dk/
mailto:hebefo@gmail.dk

