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 Det sker i Juni 

 
Helnæs Forsamlingshus 
Husk fælles komsammen den 5. juni kl. 12.00  i Helnæs 
Forsamlingshus. Alle er velkommen.  
Vi serverer pølser og hvad dertil hører, samt kaffe og kage. 
Entre: voksne kr. 50,-  børn kr. 25,- (<12 år) under 3 år gratis. 
øl, vand og vin kan købes. 
Speakers Corner er åben, hvis du har noget at vil fortælle. 
Bestyrelsen 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
Lørdag den 9. juni -  en dag i det fynske. Hør om Helnæs fra 
en anden vinkel – om istidens indvirkning på landskabet  
Ændring: Mødested P-plads kl. 16 ved Bobakkerne lige ved 
Danmarks smukkeste ås. Geograf og geolog Bent Valeur, som 
er ekspert i istiden og Vadehavet vil gå i dybden med, hvordan 
landskabet i Danmark og specifikt på Helnæs har formet sig 
efter istiden ramte landet. Kom og hør om dannelsen af 
landskabet, som for tiden er det mest populære sted at lave 
filmoptagelser. Pris for foredrag kr. 40/medlemmer kr. 20 
Fynske fristelser kl. 18 Efter at have hørt om istidens 
indvirkning på det fynske landskab, kører vi til kunstgalleriet i 
Helnæs Gl. Præstegård, Stævnevej 7. og spiser en tallerken med 
fynske fristelser Pris kr. 108 Tilmelding hurtigt på tlf. 6173 
4540 eller på hjemmesiden Koncert kl. 20 Den Fynske 
Fløjtekvartet vil spille dejlig, iørefaldende og livsbekræftende 
musik. Koncertpris 175/125 for medlemmer. Børn/ unge 50 kr.  
 
Helnæs Kirke 
Søndag den 17. juni i Helnæs kirke kl. 11 
Festgudstjeneste i anledning af kirkens 400 års jubilæum. Alle 
er velkomne. Efter gudstjenesten, hvor Sandagerkoret 
medvirker og biskoppen prædiker, er der sammenkomst i 
Helnæs Gl. Præstegård. Af hensyns til traktementet kan du 
tilmelde dig til Marianne Therp på 27201668, 64771668 eller på 
mstherp.gmail.com – senest 5. juni 
 
Borgerhuset trænger til maling  
Fælles arbejdsweekend 9/10. juni. Borgerhusets bestyrelse 
mangler hjælp til maling af det nye køkken og maling af  

 
 
gymnastiksalen (ikke væg med rib) og evt. rengøring af 
baderum. 
Program for weekendens forløb: 

Lørdag den 9. juni 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 10. juni 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 6/6 til Hanne på 2090 1322  eller 
Birgitte på 2327 6858.  
Håber vi ses, der plejer at være hyggeligt. 
Udskiftning af inventar 
Til august udskifter vi stole og borde i Borgerhuset. Derfor 
bortgives de eksisterende stole og borde samt klaver efter først 
til mølle princippet. Den som har hjulpet med maling og 
rengøring har førsteret. Henvendelse til: Birgitte på 2327 6858.  
De bedste hilsner  Hanne, Susan, Henning, Peter og Birgitte 
 
Helnæs Fiskeriforening 
Indbyder alle interesserede til at bese vores nye skur ved 
stranden. Lørdag den 16. Juni kl. 15 til 17 
Vi byder på friskrøgede sild. Øl og vand og kaffe forefindes. 
Medbring selv krus og klapstol. Mødested: P pladsen på 
Strandbakken. Mvh.  Bestyrelsen 
 
Sankt Hans Aften 
23. juni på Helnæs Mølle. Kom med jeres grillmad og 
drikkevarer kl. 18. Vi hjælpes ad til at fremstille en heks til 
bålet og griller vores medbragte mad, spiser og synger sammen 
og hører båltaler. De fynske Hekse”, Lisa Balle på harmonika 
og Karen Valeur på cello, vil spille og synge med. Vi glæder os 
til en rar og hyggelig midsommeraften.  
 
 

 



 

Projekt Zero - Visualiseringer 
Præsentation af visualiseringer af møllerne, den 26. juni 
2018 på Helnæs og Thorøhuse. Indtil videre er der ikke noget 
tidspunkt på.  Du kan læse på: https://lillebaeltsyd.dk/ 
 
I/S Maen 
Den 29. juni kl. 14.00 starter vi, vanen tro, den gamle motor i 
pumpehuset. Der er pølser og øl/vand bagefter.  
Alle er velkomne. 
 
Galleri Langager  
Liv og natur i kunsten, åbent 1. til 29. juni  klokken 13 til 17 
søn-og helligdage 10 til 17. Caféen åben samme tidsrum.Der 
sker hele tiden noget nyt på Galleri Langager. Bestyrelsen 
  

    Det sker i Juli 
 
Gåture på Helnæs  
Mandag d. 2. juli kl. 19. Bobakkerne, vi mødes på P-pladsen 
og drikker kaffen der. 
 
Helnæs Petanque-Klub 
Tirsdag den 3. juli kl. 16:30 afholder Petanqueklubben en lille 
turnering, hvor ALLE er velkomne. 
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. 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
Lørdag 07. 07 Jutlandia New Orleans Band  
Lørdag 21. 07  Marianne Green Kvartet  
  

Det sker senere 
 
Gåture på Helnæs 2018. 
Vi skiftes til at arrangere turen og lægge have til, hvis det er 
regnvejr aflyses turen, ring evt. til mig for at høre, om turen 
gennemføres. Efter gåturen drikker vi kaffe i fællesskab hos 
arrangøren. Man medbringer sin egen kaffekurv, som man 
stiller, hvor turen begynder. Turen gælder alle aldersklasser, 
meget gerne børn – dog ikke hunde, da vi drikker kaffe hos 
private. Det er meningen, man skal blive i haven eller evt. en 
garage, og der er åbent for udenøs venner og bekendte – og 
husk passende fodtøj, da vi også kan gå i sumpede områder eller 
på markerne. Vi ses på tur. Inge Johanne Ellebæk, 
 tlf. 64 77 13 07, i tilfælde af evt. aflysning 
Mandag. d. 6. august kl. 19. Vi mødes for enden af vejen på 
Maden og drikker kaffen ved bålpladsen.  

Mandag d. 3. september kl. 19 hos Birgit og Anton, 
Gammelhave 13. birsiers@hotmail.com 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
Program 2018 
Lørdag 04. 08 Jesper Buhl og gæster synger 
Lørdag 18. 08  Ray Cooper 
Lørdag 01. 09  Duo Huayra 
Lørdag 15. 09  Jakob A. Bahr & Stine Elbæk 
Lørdag 06. 10 Operette tur til ”Flagermusen  

 
Helnæs Forsamlingshus 
Årskalender 2018: 
14. Juli: Fugleskydning 
14. September: Sangaften 
13. November: Generalforsamling 
15. December: Juletræ  
 

Meddelelser 
 
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. 
 
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen. 
Gruppen holdt møde den 23. maj, og foreningen ”Red 
Lillebælt” er nu oprettet, og bestyrelsen er konstitueret. 
Foreningen er oprettet som en miljøorganisation, da det giver 
klageadgang til Energistyrelsen. 
Følgende fremgår af Havvindmølleparken Lillebælt Syds 
hjemmeside: 
Præsentation af visualiseringer af møllerne, den 26. juni 
2018 på Helnæs og Thorøhuse (på Nordals den 28. juni)  
At møller på 250 meter ikke længere er aktuelt, og at der bliver 
tale om enten 20 møller på knap 200 meter eller 40 møller på 
ca. 150 meter. Du kan læse på: https://lillebaeltsyd.dk/ 
 
Der er nu oprettet følgende borgerforslag: Havvindmøller 
skal opsættes mindst 12 kilometer fra kysten. Om 
borgerforslag generelt se: 
http://www.ft.dk/da/Aktuelt/Tema/Borgerforslag 
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