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Det

sker i September

Fællesmøde om Planstrategi 2019
Mandag den 2. september kl. 19.00 i Borgerhuset.
Husk fællesmøde omkring udstykning af ca. 100
sommerhusgrunde.
Separat invitation med planstrategien er udsendt.
Mvh Helnæs Lokalråd

Galleri Langager
6. til 29. september - Stor Helnæsudstilling
22 kunstnere udstiller kunst inspireret af Helnæs.
Åbent fredag, lørdag og søndag kl. 11-16. Fri entré.
lørdag 7. september - Fernisering kl. 14-16. Alle er
velkomne.

Fælles gåture på Helnæs 2019.
OBS: NY DATO
Alle turene er kl. 19 og programmet er:
Mandag den 9. september hos Annette og Jørgen,
Lindhovedvej 5. Man medbringer sin egen kaffekurv, som
man drikker i fællesskab hos arrangøren. Alle er velkomne
og vi håber mange vil være med.
Vi ses, Anna, Stranden tlf. 23829204

Torsdag d. 12. september kl 19:30-21:30
Viseaften med Tove, Ulla og Villy på guitar.
Galleri Langager inviterer til en aften, hvor vi sammen
synger nye og gamle viser, og hvor det også er muligt at
give et nummer, hvis man kender en vise, man gerne vil
dele med andre.
Entré til galleriet er gratis - du bestemmer selv din
billetpris til viseaftenen
Der vil være mulighed for at købe irish coffee, øl, vand,
vin, snack og kaffe og hjemmebagt kage. Tilmelding på
https://www.gallerilangager.dk/events/viseaften/

Lokalhistorisk arkiv - Byvandring
Helnæs Lokalhistoriske arkiv arrangerer en byvandring på
Lindhovedvej lørdag den 7. september 2019 kl. 14.00.
Deltagerne mødes på parkeringspladsen ved Helnæs fyr.
Der vil Eigil Kristensen, som har opsyn med fyret,
fortælle om fyrets historie. For de modige og hvem, der
har lyst, er det muligt at komme en tur op i fyret.
På turen tilbage mod byen holder vi pauser undervejs
og hører om gårde og huse og deres beboere før og nu.
Efterfølgende samles vi i Borgerhuset til kaffe og billeder.
Alle er velkomne!
Arkivmedarbejderne
Gymnastik i Borgerhuset
Så starter gymnastikholdet i Borgerhuset igen. Tirsdag d.
10. september kl. 19.00 tager vi hul på efterårssæsonen.
Kom og vær med til en times gymnastik, hvor du får rørt
alle muskler godt igennem og hvor der afsluttes med
afspænding.
Vi vil meget gerne være flere, så mød endelig op, hvad
enten du er nybegynder, øvet, ung, gammel, kvinde eller
mand. Der er garanti for god musik, god stemning og en
fantastisk instruktør – Charlotte, som igen i år vil guide os
igennem på bedste vis. Evt. spørgsmål vedr.
gymnastikholdet kan rettes til Hanne, tlf. 20901322
Mange hilsner fra bestyrelsen i Borgerhuset.

L´hombre.
Så starter L´hombrespillet igen efter sommerferien.
Torsdag 26 sept. kl. 18.00 med medbragt mad og drikke,
fremover torsdag i ulige uger.
Udover spillet, er der meget socialt samvær, da der hver
gang trækkes lod om, hvem man skal spille sammen med,
samt ved aftenens kaffepause, her løses verdens
problemer!
Skulle nogen få lyst, at lære spillet, så ring til Jan på
64771952, inden 12. sept. så man kan få noget skriftligt
materiale og få spillet nogle gange, inden det går løs den
26. september. Venlig hilsen Jan
Fællesspisning
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 27.
september kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og
godt humør. Tilmelding: Annelise Larsen på tlf.: 64 77 15
95 eller Birgitte på tlf.: 23 27 68 58 senest den 23.
september. Vi glæder os til at se jer. De bedste hilsner
madholdet.

→

Syogstrik
Så er det tid at mødes med pinde og nåle. Vi starter
Syogstrik mandag d. 30. september i Borgerhuset
lokale 2. kl. 19-21.30. Medbring dit håndarbejde, kaffe/te
til dig selv og kop og tallerken. Jeg sørger for den første
kage. Jeg glæder mig til at se hvad i har gang i.
Alle er velkomne, Pernille (40433996)

Det sker i Oktober
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
Syogstrik
9. og 24. oktober
Torsdagsklub 2019 – 2020
Første gang torsdagsklub i denne sæson
er 17. oktober kl. 14.30 i Borgerhuset.
Alle er velkomne! Vel mødt!
Anne Hansen

Meddelelser
Info fra Lokalrådet
Hvis man ønsker at få sat noget op i informationsskabet på
sprøjtehuset, ret da venligst henvendelse til Helnæs
Lokalråd på lokalraad@helnaes.dk
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen
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 10./9. kl 19, i
borgerhuset
Kontingent 50 Kr pr person.
Mobile Pay : 74257 – skriv e-mailadresse i besked.
Bankoverførsel 2370-6288110105 – skriv e-mailadresse i
besked.

