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September:
Hele sep. tirsdage: Petanque

3.- 26. sep. Galleri Langager efterårsudstilling
4. sep. lokalarkivet åbent.
6. sep. Gåture på Helnæs
7. sep. Gymnastik start
17. sep. Galleri Langager viseaften
18. sep. Yoga start
20. sep. Syogstrik starter
23. sep. L´Hombre starter

Oktober:
2 weekender “Helnæs på Kryds og Tværs”
3. okt. Tarteletfest
14. okt. Torsdagsklub starter

September
Helnæs Lokalarkiv
Helnæs byvej 63 har åbent lørdag d. 4. september kl 9.30
til 11.30
Alle er velkomne!
Petanqueklubben spiller hele september kl. 18:00
Det er med meget stor glæde at kunne meddele, at
petanqueklubben også i september md. spiller hver tirsdag
kl. 18:00 på banerne ved sportspladsen Hegningen.
Nye deltagere er velkomne og vi har kugler til alle.
Banerne bliver formodentlig fri for ukrudt inden den første
tirsdag, takket være en ny dejlig mand i truppen. Sæson 2021
har været beriget med 7-8 nye spillere, der har gæstet os på
forskellige tidspunkter.
Jacob Lundgaard, Formand Tlf. 24962305
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

Gymnastik og Yoga
Gymnastik i Borgerhuset starter tirsdag d. 7. september kl.
19.00 – 20.00
Yoga i Borgerhuset starter lørdag d. 18. september kl. 10.00
– 11.00
Vi vil meget gerne have både kvinder og mænd på holdet, vi
vil meget gerne have unge og gamle på holdet, og vi vil
meget gerne have øvede og uøvede på holdet.
Så passer du ind i en af disse kategorier, vil vi glæde os til at
se dig.
Som altid er det vores dygtige og engagerede instruktør
Charlotte, der guider os igennem.
Vel mødt!
Galleri Langager
Kunst & Kunsthåndværk og viseaften
Med efterårets komme er Galleri Langager på Helnæs klar til
at åbne dørene til den første efterårsudstilling
d. 3.september.
I galleriet viser 15 forskellige kunstnere og
kunsthåndværkere deres værker på vægge og podier, og på
galleriets kunsthåndværker- og billedhylder findes et lige så
stort antals kunstneres mindre værker og smykker. En alt i alt
spændende og alsidig udstilling.
Udstillingen løber til og med d. 26. september med
åbningsdage på fredage, lørdag og søndage kl. 11-17
Fredag den 17/9 kl. 19:30 til 21:30 er der viseaften - kom
og syng med - Tilmelding kan ske til
gallerilangager@gmail.com.
Gratis entré
Galleri Langager, på Det gamle Mejeri
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)
fortsættes →

L´hombre.
Så er vi forhåbentligt klar til en ny sæson. Vi mødes i
borgerhuset 23-09 kl. 18.00 til kortspil og nydelse af
medbragt mad. Gamle såvel som nye spillere er velkomne –
NB.husk kortkasser.
Erik ”Skomagerhuset”

Oktober
Tarteletfest
Helnæs Lokalråd, Helnæs Kultur og Musikforening samt
Forsamlingshuset afholder tarteletfest søndag den 3.
oktober kl. 18.00.
Der vil senere blive omdelt program.
Vh. Festudvalget
Torsdagsklub
Efteråret er på vej og vi begynder med arrangementer
i Torsdagsklubben igen.
Første gang er torsdag den 14. oktober kl. 14.30 i
Borgerhuset, Helnæs byvej 63.
Kom til en hyggelig eftermiddag og hør om vinterens tilbud.
(evt. kortspil).
Tag venligst kop og brød med til eget forbrug.
Alle er velkomne!
Venlig hilsen Anne

Informationer
”Helnæs på kryds og tværs”
Så er programmet ved at tage form, vi mangler bare de sidste
detaljer.
Det kommer til at foregå de to første weekender i oktober
2021 - fredag til søndag forskellige steder på øen. Formålet
er at vise hvad Helnæs har at byde på, og derved gavne
fællesskab og bosætning med fokus på Helnæs.
Projektet er støttet af Assens kommune og bliver markedsført
fælles.
Lørdag d. 2/10 kl 14 er der åbningstale af Borgmesteren på
Mejeriet plus en sjov overraskelse. Ellers kan man bl.a.
opleve petanque konkurrencer, yogatimer, historiefortælling,
tarteletfest, musikevents, workshops, arbejdende kunstnere,
koncert, maleworkshop, smykkekursus for børn,
hestevognsture, tegnekursus i naturen samt en spændende
multi kunstevent i Klinteskoven.
Men det hører I mere om så snart det endelig program er
færdigt. Det bliver lagt på Facebook på Helnæssiden og på
siden "Det sker på Helnæs" og den trykte flyer vil kunne
hentes på mejeriet i løbet af september.
Helnæs kultur- og musikforening og Galleri Langager på Det
gamle Mejeri.

Nyt fra Lokalrådet
➔ Kommunen har oplyst, at der ikke kan laves 2-1 vej i
byen, men lokalrådet arbejder videre med
trafiksikkerheden på Helnæs.
➔ Assens Kommune har et projekt om turisme på
Helnæs, som lokalrådet er involveret i. Der bliver
snart et borgermøde herom.
➔ Vi arbejder på at renovere og bevare storkereden, så
den forhåbentlig kan appellere til, at et storkepar vil
bo her (bosætningsstrategi).

