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fortsættes  → 

April 

Helnæs  Ø-Loppemarked  

“Påsken signalerer tid til forår, nye tider og nye ting. 

Vi rydder op i skure, lofter og kamre. STOP.... smid det ikke 

ud, men sæt det på årets største Ø loppemarked på Helnæs. 
Giv dig selv og andre en chance for at handle bæredygtigt.... 

og måske tjene eller spare en lille skilling. 

Du sætter bare en bod op langs vejen eller åbner din garage, 
lade el lign 

Hvis du vil med på det elektroniske kort , så send besked til 

Lone Schramm (på messenger ) eller sms 20151890 

Loppemarkedet foregår fra 1. April - 5 april kl 10-16 alle 

dage.  

Se kort på bagsiden. 

Galleri Langager 

Påskeudstilling 26/3-5/4. Så slår vi dørene op for årets 

første udstilling, hvor 25 kunstnere udstiller kunst og 

kunsthåndværk.Udstillingen har åbent alle dage kl. 11-17. 
Cafeen er lukket, men sælger kaffe og kage to-go. 

Apriludstillingen 9/4-2/5 

Åbent fre-, lør- og søndag 11-17. Udstilling af kunst og 

kunsthåndværk. 
Følg med på hjemmesiden for at se status på cafeen. 

Galleri Langager, Det gamle Mejeri, Ryet 13, Helnæs. Gratis 

entre. 

Helnæs Frysehus 

Frysehuset trænger til afrimning, så vi har besluttet at fem fra 

bestyrelsen afrimer lørdag d. 10. april. 

Fryseboksene skal derfor være tømt senest kl. 8.30 samme 

morgen. Vi henstiller til at folk ikke klumper sammen i 

frysehuset, men fordeler sig henover morgenen el. evt 

aftenen før (hvis man har mulighed for at opbevare sine ting 
andetsteds.) Vær venligst opmærksom på at holde afstand og 

bære maske, hvis man ikke er alene i frysehuset. Der må max 

være fem personer derinde. Har man ikke tømt, forsøger vi at 
ringe folk op og er man ikke til at få fat i, klipper vi låsen. 

Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid. 

Helnæs Lokalarkiv 

På grund af Påsken er der åbent i Lokalarkivet, Helnæs byvej 
63 lørdag den 10. april kl. 9.30 til 11.30 og ikke 

påskelørdag. 

Venlig hilsen Medarbejderne 

 

 

Maj 

Petanqueklubben 

Det er med meget stor glæde at kunne meddele, at 

petanqueklubben åbner tirsdag d. 4. Maj kl. 19:00 hvor vi 

spiller på banerne ved sportspladsen Hegningen.                

Vi afholder først generalforsamling ved banerne.                

Der er ingen spisning og efterfølgende spiller vi.               

Nye deltagere er velkomne og vi har kugler til alle. 

Banerne ligger fint lysegrønne og når de er blevet friseret 

bliver de et fint bagtæppe for nogle herlige stunder sammen.                       

Jacob Lundgaard Formand Tlf. 24962305 

 

Køb og salg 

Sælges grundet fejlkøb : helt nyt ikke brugt trailer rampe 

opkørsel sæt . Sammenklappeligt 2 meters længde udfoldet 
Model Raze købt i Thansen for nyligt ikke brugt.  

Pris ide 600 kr. 

Dan 5152 7269   

 Andet 

Sandhedsstyrelsen har oplyst at Helnæs kan få samme status 
som Bornholm med genåbning hvis Helnæs havde været en 

Ø! Så derfor søges der frivillige til at grave en rende på 

Langør snarest muligt 

Henvendelse : Ranslirpa 

 

Nyt fra Lokalrådet 

 
Helnæs Lokalråd – støttebeløb 2021 

Så er det igen tid til opkrævning af støttebeløb til 

Helnæs Lokalråd. Bestyrelsen anbefaler et uændret 

beløb på kr. 50,- pr. person. Det kan indbetales via 

Netbank til konto: 6850 0000351124 eller MobilePay 

nr. 72486. Beløbet bedes indbetalt inden 15. maj 2021. 

Husk: i teksten skal fremgå vejnavn og nr. 

I disse Corona tider håber vi rigtig mange vil benytte 

den elektroniske mulighed, så vi reducerer arbejdet med 

at komme rundt i juni/juli. 

På forhånd tak, og venlig hilsen 
Helnæs Lokalråd               

 

 



 

Til orientering blev Lokalrådets trailer solgt til 

højestbydende for kr. 2.100,-. Den gamle trailer var der 

ingen bud på, så den sendes nu til ophugning. 
På Lokalråds vegne 

Anna 

 

På sidste møde, har vi bl.a. arbejdet med følgende emner: 

➔ Vejforhold og klipning af hække/beplantning ud til veje. 

➔ Støtte til borgerhusets fine nye tag. 

➔ Sendt oplæg til kommunen om ændring af lokalplan for 

at kunne købe huse som flexboliger. 

➔ Palle Hermansen er udtrådt af bestyrelsen og Jinnie 

Hemmingsen er indtrådt. 

 

 


