
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det sker i april 

 
Fibernet møde 
Onsdag den 1. April kl. 19.00 i Helnæs 
Forsamlingshus, afholder Energi Fyn nyt møde, hvor der 
er mulighed for at stille spørgsmål  til gravning, indføring 
i huset samt installation af TV, computer og telefon. 
Fibernetgruppen. 
 
Loppemarked 
Skærtorsdag d. 2. April samt Langfredag d. 3. April 
fra kl. 10 – 16 holder vi loppemarked på Strandbakken 
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Sy og Strik 
Sidste gang i denne sæson bliver onsdag d. 8. april kl. 
19-21 i Borgerhuset lok.2. Medbring dit håndarbejde. 
Medbring også kaffe/the og kop. Vel mødt Pernille 4043-
3996. 
 
Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde onsdag d. 15. April kl. 19.30 
i Borgerhuset. 
 
Fællesspisning 
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag d. 17. April 
kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og godt humør. 
Tilmelding: birgitte@elovara.dk  eller 23276858 senest 
mandag d. 13. April. Vi glæder os til at se jer. De bedste 
hilsner Annelise, Anne, Marian, Pil og Birgitte.  
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
Generalforsamling, som indledes med musikalsk 
underholdning ved elever fra Assens musikskole og Karen 
Valeur. Borgerhuset, Helnæs Byvej. Mandag d. 20. 
April kl. 19.00   
Efter generalforsamlingen bliver der servering af 
oste/pølsebord med et glas til, til en pris af kr. 40,-. 
Kontingent for 2015 kr. 125,- kan indbetales på: reg. 0800 
konto 00000 60003 senest d. 10. April eller betales 
kontant før generalforsamlingen.  
                                             

 
Helnæs Petanqueklub 
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Petanqueklub 
Tirsdag d. 21. April kl. 19.30 i Borgerhuset. 
Dagsorden iflg. reglerne. Eventuelle forslag afleveres til 
formanden/næstformanden senest d. 13. April. 
Nye medlemmer er meget velkomne! 
På Bestyrelsens vegne, Anders Sørensen, tlf. 64771484 
 
Ølsmagning for kneitene på Helnæs 
Husk sæsonens sidste ølsmagning, onsdag d. 22. April kl. 
19.30 i Borgerhuset lok.1. 
Tilmelding til Dan på tlf. 64771501 el. 51527269 el.: 
darajo@mail.dk 
Hilsen Viggo og Dan 
 
Kursus for akuthjælpere 
Lørdag d.25. april og søndag d. 26. April, begge dage 
fra kl. 9.00 til 15.00 i Borgerhuset. 
Kurset består af 12 lektioner. Påklædning: praktisk 
arbejdstøj. Der vil begge dage være en let forplejning. Tag 
selv service med til kaffe og frokost.  
Tilmelding senest 17. April: SMS på 21829513 elle mail 
på: torbendansted@gmail.com . Har du overvejet at være 
med på holdet, kan det nås endnu. Ring til mig (Torben) 
på 21829513. 
 

Det sker i Maj 
 

Gåture på Helnæs 
Vi fortsætter sidste års gåture på øen. Vi bruger samme 
koncept som sidste år, dvs.: vi skiftes til at arrangere turen 
og lægge have til. Efter gåturen drikker vi kaffe i 
fællesskab hos arrangøren, man medbringer sin egen 
kaffekurv, som man stiller, hvor turen begynder. Man kan 
evt. medbringe bord og stole. Hvis det er regnvejr aflyses 
turen. Turen gælder alle aldersklasser, meget gerne børn, 
og udenøs venner og bekendte. Det er meningen, man skal 
blive i haven eller evt. en garage, og husk passende fodtøj, 
da vi også kan gå i sumpede områder eller på markerne. I 
år forsøger vi med to udenøs ture. 
Vi ses på tur, Inge Johanne Ellebæk, tlf. 64771307 
Første gang bliver 4. maj kl. 19.00: Bente og Hans 
Larsen, Helnæs Byvej 29                                     VEND. 

HelnæsNyt                  April 2015  
Omdeles til alle husstande på Helnæs den første tirsdag i hver måned. 
Udgiver: Helnæs Beboerforening,  www.helnaesboer.dk 
Redaktør: Pernille Naundrup, Lindhovedvej 33c.  
Tekster til optagelse i HelnæsNyt sendes pr. mail til helnaesnyt@hotmail.com eller afleveres i postkassen på 
Lindhovedvej 33c (Fyrmesterboligen).  
Frist for aflevering af materiale til optagelse er den 25. i måneden forud for udsendelse. 

 1 

mailto:birgitte@elovara.dk
mailto:darajo@mail.dk
mailto:torbendansted@gmail.com
http://www.helnaesboer.dk/


 

 
Helnæs Kultur og Musikforening 
Koncert med musik og sange fra besættelsen: ”Et 
letsindigt ord” Lørdag d. 9. Maj kl 20.00 i Helnæs Kirke. 
 
 

Det sker senere 
 
Grundlovsdag, Helnæs forsamlingshus 
Fredag d. 5. Juni kl.12.00 holder Helnæs Forsamlingshus 
fælleskomsammen i Forsamlingshuset.   
Der bliver serveret ristede pølser med brød, kaffe og 
småkager. 
Øl, vand og vin skal købes i baren. Entre: kr. 40,- Børn 
under 12 år halv pris. Børn under 3 år gratis. 
NYT – NYT Speakers Corner vil være åben for alle. 
Vh. Bestyrelsen.                                                              
 
Torsdagsklubbens udflugt 
går i år til ”De Japanske Haver”, Vøjstrupvej 43, 5672 
Broby. Datoen er sat til Torsdag d. 11. Juni. Der kommer 
flere oplysninger om turen i næste HelnæsNyt. Venlig 
Hilsen Anne   
 
Gåture på Helnæs 
2. Juni kl. 19.00: Birthe og Oluf Rye, Byvejen 70, 
Gummerup obrye@123dk.dk 
6. Juli kl.19.00: Jette Nøhr, Odensevej 2A, 5672 Broby, 
tlf.: 20820208, jettenohr@privat.dk 
3. August kl. 19.00: Anna og Hanne, mødested: stranden 
på Helnæs Mae længst henne ved bålpladsen. 
7. September kl. 19.00: Anette og Jørgen Rasmussen, 
Lindhovedvej 5. 
 
Mere Helnæs Kultur- og Musikforening 
- Koncertoptræden med bassist og skuespiller. 
 Lørdag d. 6. Juni kl. 20.00 Helnæs Gl. Præstegård. 
- Folkemusikkoncert med Anja Præst Trio. Lørdag d. 20. 
Juni, Helnæs Gl. Præstegård.                          
- Jazzkoncert med Spinning Wheel. Lørdag d. 11. Juli, i 
præstegårdshaven, Helnæs Gl Præstegård. 
- Irsk folkemusikkoncert med Marianne Green. Lørdag d. 
25. Juli kl 20.00 Helnæs Gl. Præstegård. 
- Carl Nielsen fejres med klaverkoncert med Christine 
Bjørkøe, lørdag d. 8. August kl 20.00, Helnæs Gl. 
Præstegård. 
- Koncert med italienske serenader med Koppel og 
Conrad, lørdag d. 22. August kl. 20.00, Helnæs Gl. 
Præstegård. 
- Operakoncert med operachef Jesper Buhl med syngende 
gæster, lørdag d. 12. September kl. 20.00, Helnæs Gl. 
Præstegård.  
 

 
Personlige 

 
Fødselsdag 
Tusind tak for den overvældende opmærksomhed i 
anledningen af min runde fødselsdag! 
Tak for de mange smukke blomster og andre flotte gaver. 
Kærlige hilsener Anne 
 

 
Bekendtgørelser/nyt 

    
Et lille suk, 
Fra ham, der omdeler jeres aviser og reklamer på Helnæs! 
–og sikkert også fra postbudet. 
Det ville være meget betænksomt og venligt at undlade at 
anbringe affaldscontainere og parkere biler og diverse ting 
foran postkassen. 
FK, som jeg omdeler for, har aflønnet mig for den tid det 
tager at række armen ud ad det åbne bilvindue og lægge 
avisen i postkassen! Så når jeg skal ud af bilen og rundt 
om et eller andet, så er det for egen regning. 
Så derfor, vær venlig at tænke på mig når I anbringer ting 
foran postkassen. 
Alle ønskes en god påske, Omdeleren, Dan. 
 
Betaling af kontingent Beboerforeningen 
Det er besluttet, at vi i år vil give mulighed for at betale 
kontingent til Beboerforeningen via Netbank. 
Beløbet kr. 50,- pr. person kan indbetales på konto  
6850 0000351124 indtil 30.04.15. I teksten skal fremgå 
vejnavn og nr. Efter 01.05.15 vil vi komme rundt på øen 
til dem, der ikke har benyttet den nye mulighed. 
 
 

Køb/salg/bytte 
 
Helnæs Film 
Har I interesse i at købe de 5 Helnæsfilm på 2 DVD´er? 
Så kontakt mig snarest, da jeg agter at fremstille flere 
eksemplarer pr. bestilling. 
Efter foredraget i Forsamlingshuset, hvor filmene blev 
vist, har jeg mærket en stor interesse for at købe filmene. 
Jeg går i gang med at lave dem lige efter påske, så vær rar 
at bestille hos mig snarest. 
2 DVD´er i en kassette sælger jeg for kr. 125,-. 
Hilsen Dan 64771501 / 51527269 eller: darajo@mail.dk 
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