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Det

sker i Juli

Fælles gåture på Helnæs 2019.
Alle turene er kl. 19 og programmet er:
Mandag den 1. juli hos Hans og Bente, Helnæs Byvej 29
Tirsdag den 2. juli kl. 16:00 afholder Petanqueklubben
en lille turnering på sportspladsen, Hegningen.
ALLE er velkomne, voksne som unge, til konkurrence
med præmier. Man kan komme med sin egen makker,
eller vi finder en til dig. Petanquekugler kan evt. lånes.
Bagefter bliver der tændt op under grillen.
Man medbringer selv bestik, mad og drikkelse.
Vi håber på godt vejr, stort fremmøde og at vi får en
hyggelig eftermiddag/aften.
Mvh Petanqueklubben.
Galleri Langager
Juliudstilling har åbent fredag, lørdag og søndag fra 5.
juli til 28. juli kl. 11-16.
Fernisering lørdag d. 6. juli. kl. 14-16. Kom og oplev
kunstneren Amir Hussain, der har specialiseret sig i
saltkunst, hvor han bruger salt til at fremtrylle flotte
motiver. Ved ferniseringen på juliudstillingen på Galleri
Langager lørdag d. 6. juli kl. 14-16 kan man opleve Amir,
når han laver et kunstværk i salt.

Galleri Langager
Invitation: Gratis kaffe, kage og kunstquiz på Galleri
Langager.
Torsdag 11. juli Kl. 19.30 – 21.30 vil vi gerne invitere
alle på Helnæs, inklusive sommerhusbeboerne på Kaffe,
Kage og Kunstquiz med præmier. (Gæster er også
velkomne).
Vi håber at helnæsborgere, der endnu ikke har besøgt os
vil benytte lejligheden til at komme og hilse på sammen
med de mange, der allerede har besøgt os.
Vi håber på en gemytlig og rar, sjov aften, hvor man
selvfølgelig også kan købe, vand, vin, øl mv.
Tilmelding: på www.gallerilangager.dk eller tlf. Jacob
Lundgaard 2496 2305
Quiltepigerne Helnæs
holder atter sommerudstilling på Strandbakken 35, på
Helnæs. Udstilling og salg af patchwork- og
quilteprojekter, samt mange andre håndarbejder.
Mange gode gaveideer. Lørdag d. 13 juli til søndag d. 21
juli. Alle dage fra kl. 10-17
Helnæs Forsamlingshus
Der er fugleskydning lørdag d. 20. juli. der uddeles
separat indbydelse.
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.

For børn på Galleri Langager
Hele juli måned er der hver søndag fra kl. 12-15
mulighed for kreative og sjove aktiviteter med en af husets
kunstnere. Endeligt program følger snart. Der er ingen
tilmelding – I møder bare op. Så tag børn/børnebørn i
hånden og kom.

(fortsættes)

Det sker i August
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. 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
Mindedag
Lørdag den 17. august 2019 er det 75 år siden, flyveren
faldt ned ved Langøre.
I den anledning afholdes en mindesammenkomst i
Borgerhuset og ved mindestenen på Langøre. Alle er
velkomne til at deltage. Flere oplysninger i næste
HelnæsNyt.
Venlig hilsen Initiativtagerne

Det sker senere
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

Meddelelser
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
Helnæs Forsamlingshus
I forbindelse med fugleskydning lørdag den 20. juli,
kommer bestyrelsen rundt i juni måned og opkræver
kontingent, hvor vi også modtager lod på fuglen á kr.
40,-. Det vil glæde os, hvis man har mulighed for at betale
når vi kommer, vi modtager: kontanter, MobilePay og
bank overførsel.
Mvh Bestyrelsen

Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen
Vi har forespurgt Energistyrelsen, hvornår vi kan forvente
den offentlige høring på baggrund af den
VVM-undersøgelse, som Sønderborg Forsyning har
indsendt i december 2018.
De har ikke kunnet oplyse, hvornår dette vil ske, men det
vil først ske efter, at de selv er færdige med deres egen
vurdering af VVM-undersøgelsen.
Det er vores vurdering, at den offentlige høring først vil
komme til efteråret, men vi ved altså ikke, hvornår ”det
sker”.
Den offentlige høring varer kun 8 uger, så derfor er det
vigtigt, at vi forbereder vores indsigelser.
Vi håber, at også I kan hjælpe med indsigelser, da
Energistyrelsen også lægger vægt på den folkeligeopbakning / modstand, samt indsigelser fra kommuner og
virksomheder.
I arbejdsgruppen er vi naturligvis ved at forberede
relevante indsigelser. En del af disse indsigelser kræver, at
vi skal købe ekstern ekspertbistand.
Red Lillebælt
Vores situation er desværre, at pengekassen ikke muliggør
ret meget ekstern bistand så derfor må vi appellere til at
man giver et lille tilskud ud over kontingentet på
eksempelvis 50 kr ekstra.
Betaling af kontingent for 2019 – og anmodning om
frivillig ekstra betaling.
Mange har allerede indbetalt kontingent, og tak for det,
men der mangler stadig nogle stykker, kontingentet er på
50 kr/år/ medlem.
Vi håber, at dem der endnu ikke har betalt også vil støtte
vores arbejde, så derfor anmoder vi venligst om jeres
kontingent for 2019.
Mobile Pay : 74257 – skriv e-mailadresse i besked.
Bankoverførsel 2370-6288110105 – skriv e-mailadresse i
besked.

