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August
Helnæs Kirke - Gudstjenester i august
Søndag 1. kl. 11 Fællesgudstjeneste i Dreslette kirke
Søndag 15. kl. 09 i Dreslette kirke
Søndag 29. kl. 19.00 i Helnæs Forsamlingshus
Fælles gåture på Helnæs
Mandag den 2. august mødes vi ved Helnæs Mølle kl. 19.
Efter gåturen drikker vi kaffe hos arrangøren. Man
medbringer sin egen kaffekurv, som man stiller, hvor turen
begynder. 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
går i sumpet områder eller på markvej, stier og strand. Alle
er velkomne og vi plejer at gå ca. 4-5 km.
Anna, Stranden tlf. 23829204
Helnæs Jagtforening - Flugtskydning
Så starter jagtforeningens flugtskydnings Torsdage.
Datoerne er: 5. august, 12. august, 19. august og
26. august. Tidspunktet er kl 18.30. Sted er forskelligt
fra gang til gang, så kig efter de opsatte skilte ved
vejen! Alle er velkomne, man kan for et mindre beløb
købe pølser og øl/vand.
Vel mødt. Bestyrelsen
Helnæs Lokalarkiv, Helnæs byvej 63
har åbent lørdag d. 7. august kl 9.30 til 11.30
Alle er velkomne til at kigge indenfor.
Medarbejderne
Helnæs Kultur- og Musikforening
Specielt til turister og nye beboere på Helnæs. Vores
koncerter er for alle, som har lyst – ikke kun for medlemmer.
Pga. Corona kan man ikke bare dukke op, man skal melde
sig til senest tirsdagen før koncerten på www.helnæskultur.dk
eller på telefon 6173 4540. Betaling kan ske kontant eller via
MobilePay eller ved overførsel til vores konto. Læs mere på
hjemmesiden om betaling og priser.
Koncerterne i august Helnæs Gl. Præstegård, Stævnevej 7.
Lørdag 7. kl. 20 Duo Rosinante.

Lørdag 21. kl. 20 Helene Blum & Harald Haugaard med
Christoffer Møller.
Dørene åbnes kl. 19.15, hvor cafesalget også åbner. Man kan
læse om kunstnerne ved koncerten på hjemmesiden eller
bestil en folder på 6173 4540. Der kan også bestilles plads til
to koncerter i september og en i oktober. Velkommen til
aftener med levende musik.
Petanque
Vi spiller petanque på sportspladsen, Hegningen hver
tirsdag kl. 19:00. Dog starter vi tirsdag d. 3. august kl.
18:00, da vi griller efter at have spillet.
Medbring alt til maden inklusive bestik og glas. Klubben
giver vin eller vand til maden.
Alle er velkomne inklusive sommergæster. Vi har ekstra
kugler til gæster og det er ren hygge med mulighed for at
kunne triumfere en hel tirsdag aften.
VH Jacob Lundgaard, Tlf. 24962305

Efterårs-event
Efterårs-event – vil I være med? Vi mødes i Borgerhuset
søndag eftermiddag den 8. august kl. 14. Deltagere i mødet
kan være enkeltpersoner og foreninger, som arbejder med
fritidsaktiviteter for folk på Helnæs og for gæster. Vi vil vise,
hvad Helnæs i det hele taget kan byde på. Vi kalder
arrangementet ”Helnæs på kryds og tværs”
Det kræver en del planlægning og på det fælles idémøde vil
vi få alle idéer på bordet – finde tovholdere til forskellige...
aktiviteter – lave tidsplan – tale om markedsføring og
økonomi. Vi arbejder med at lave aktiviteter de to første
weekender i oktober 2021 og håber derfor at se både
enkeltpersoner og jer fra foreningerne til mødet. Lad os høre
fra jer inden mødet enten på mail på mstherp@gmail.com
eller sms på 2720 1668.
Formålet er at gavne fællesskab og bosætning med fokus på
Helnæs.
Alle er velkomne. Fra Galleri Langager på Mejeriet og
Helnæs Kultur- og Musikforening

fortsættes →

Pumpefest I/S Maen
I/S Maen starter den gamle pumpemotor på Maen ved
pumpehuset. Helnæsboerne inviteres hermed til Pumpefest
ved pumpehuset, Fredag d. 13.august kl. 14.00
Foreningen er vært for en grillpølse samt en øl/vand
Evt spørgsmål herom kontakt formand Jørgen Storm 2477
2077
Med venlig hilsen I/S Maen

September
Fælles gåture på Helnæs
Mandag den 6. september går vi fra Anette og Jørgen,
Lindhovedvej 5 kl. 19.
Efter gåturen drikker vi kaffe hos arrangøren. Man
medbringer sin egen kaffekurv, som man stiller, hvor turen
begynder. 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
går i sumpet områder eller på markvej, stier og strand. Alle
er velkomne og vi plejer at gå ca. 4-5 km.
Anna, Stranden tlf. 23829204
Syogstrik
Jeg satser på at vi starter vores hyggelige aftener med
håndarbejde, kaffe og kage d. 20. september. kl. 19- 21.30
i Borgerhuset lok. 2 (biblioteket).
Alle er velkomne. Det koster kr. 100,- at være med hele
vinteren. (sept. - april.). Da vi aldrig rigtig nåede at komme i
gang sidste vinter, kræver jeg ikke op hos jer der betalte
sidste efterår.
Glæder mig til at se jer igen og se og høre hvad i har fået
produceret henover nedluknings perioden. Tag gerne
produkterne med til fremvisning/inspiration.
Pernille ( 40433996)

Tak
Kære Helnisser
Jeg vil gerne sige, alle på Helnæs, tusind tak for den støtte og
kærlighed, som Alain og jeg har modtaget, både under hans
sygdom og ved hans død.
Tusind tak for søde beskeder/kort, blomster, vin, jordbær,
kartofler, kager og donationer til Kræftens Bekæmpelse.
Tak til alle, som hjalp mig ved bisættelsen, Helnæs Mølle,
med at bage, stå i køkkenet, rydde op og med at klippe min
hæk. Jeg sætter stor pris på jeres hjælpsomhed og venskab.
Tak, Anne-Dorte

Informationer
Nyt fra Red Lillebælt
Sønderborgs plan om en havmøllepark med op til 220 meter
høje møller ud for Helnæs truer fortsat med at blive til
virkelighed. Projektet forventes i offentlig høring i løbet af
2022 og klar til indvielse omkring årsskiftet 2025/2026,
mener borgmester Erik Lauritzen.

Men modstanderne har langt fra givet op. Assens Kommune
mener, at den kan gøre indsigelse mod projektet og har
klaget til Energiklagenævnet. Red Lillebælt har
dokumenteret bevidste fortielser omkring møllehøjder, med
mere, og for nylig vundet en ankesag i Energiklagenævnet
mod Sønderborg Forsyning og Energistyrelsen, der ulovligt
forsøgte at hemmeligholde dokumenter.
Følg med i Seneste Nyt på Red Lillebælts hjemmeside på
adressen http://redlillebaelt.dk/?page_id=31
Seneste nyt – Red Lillebælt
15. juli 2021. Red Lillebælt vinder anke over
Energistyrelsen og Sønderborg Forsyning.
Energiklagenævnet har bestemt, at Red Lillebælt skal have
aktindsigt i to dokumenter, som Sønderborg Forsyning og
Energistyrelsen ønskede at hemmeligholde.
Næste møde i arbejdsgruppen er tirsdag den 10. august kl.
19 i Borgerhuset, lokale 2.
Venlig hilsen
Jørgen Jeppesen, næstformand

Nyt fra Lokalrådet
Helnæs Lokalråd afholdt generalforsamling den 16. juni.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Ane Kirstine Munk Carlsen
Næstformand: Simon Jørgensen
Kasserer:
Christian Dollerup
Sekretær:
Gunvor Kampp
Øvrige: Janus Storm, Jinnie Hemmingsen, Lars Scheffmann
Fremover afholdes bestyrelsesmøder den sidste onsdag i
måneden.
Der er ikke afholdt yderligere møde i juli og næste ordinære
møde bliver således den 25. august.

