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Det sker i Juli 

Helnæs Frysehus jubilæum 
Helnæs Frysehus har eksisteret i 70 år i år. Det vælger vi 
at markere for medlemmerne af Frysehuset, ved et lille 
traktement fredag d. 3. juli ml. 14 og 16. udenfor 
Frysehuset.  
Vel mødt, Bestyrelsen 

Rejsegilde Helnæs Mølle 
Vi vil gerne inviterer alle interesserede Helnæsboere til 
rejsegilde på Helnæs Mølle torsdag den 14. Juli 2020 kl. 
14:00.  Vi overholder naturligvis gældende 
forsamlingspåbud - glæder os til at se rigtig mange, og 
håber ikke at vi bliver nødsaget til at afvise nogen. Mange 
sommerhilsner fra Stig og Hanne 

Helnæs Petanque-Klub 
Som tidligere annonceret afholder vi generalforsamling 
tirsdag den 7. juli kl. 18:30 ved vores baner på 
sportspladsen. 
Der er ingen spisning og efterfølgende spiller vi. 
Hvis det regner, mødes vi i Borgerhuset, 18:30. 
Som vanligt spilles hver tirsdag kl. 19:00 i juli og august. 
Vi glæder os til at se alle 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 
 
På Bangholm  
Helnæs Byvej 15, er der kunstudstilling med salg af 
Solvejg Refslunds tekstil- og collagekunst. Det vil være 
sidste gang hendes kunst udstilles. 
Der er åbent lørdage og søndage kl. 11 - 16 fra den 27.6. 
og udstillingen slutter søndag den 26. Juli. 
Hilsen Anders Lyng 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patchworkudstilling  20 års jubilæum 
Quiltepigerne  holder 20 års jubilæum, med 
sommerudstilling ved Helnæs strand. 
Kom ud og oplev den hyggelige stemning på 
Strandbakken 35. 
Små og store patchworkprojekter 
Samt mange andre håndarbejder 
Bl.a. filt, strik, hæklede og syede ting til børn samt 
malerier. 
Åben fra lørdag d. 11 juli til søndag d. 19 juli 
alle dage fra kl. 10 - 17 
 

Galleri Langager 
Kunstudstilling juli - se kunstnerne arbejde. 
På udvalgte dage i løbet af juli måned kan besøgende på 
det gamle mejeri på Helnæs møde arbejdende kunstnere 
udenfor mejeriet. 
Den 3. juli slår Galleri Langager nemlig dørene op for en 
ny spændende udstilling. Og der er gode muligheder for at 
være kreativ med børnene – der kan købes små poser med 
kreative opgaver, og der er også en sjov udfordring til dem 
der har lyst. 
Sommerudstillingen varer fra 3. til 26. juli – og der er 
masser af små værker og spændende kunsthåndværk, som 
kan have interesse for både vestfynske borgere eller passe 
i kufferten hos sommergæsterne. 
Indenfor byder galleriets cafe på lækre 
sommerspecialiteter i hyggelige omgivelser. 
Overraskelser på vej 
Med 87 kunstnere der er medlemmer af vores forening har 
vi gode muligheder for at præsentere skiftende og 
spændende udstillinger og vi er faldet rigtig godt til i vores 
nye omgivelser. Og vi kan løfte sløret for at vi også i løbet 
af måneden har et par meget spændende overraskelser på 
vej. Hold øje med vores facebookside og hjemmeside for 
nærmere informationer. 
Udstillingen er åben fredag, lørdag og søndag kl. 11-16 
Galleri Langager, Ryet 13, www.gallerilangager.dk 
 
Helnæsbrød 
Vi sælger rundstykker og brød igen, søndag d. 26. juli kl. 
8 - 10 i Borgerhuset.  
 
 

fortsættes → 

http://www.gallerilangager.dk/
http://www.gallerilangager.dk/


 

Det sker i August 
 
 

Meddelelser 
 
Helnæs Forsamlingshus 
På grund af corona, er fugleskydning aflyst i år Vi håber at 
alt bliver normalt, så det kan gennemføres i 2021. 
Venlig hilsen Bestyrelsen 

  
   

 

 
 

 

 

 

 
 


