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Det sker i August 
 
Arla Fonden inviterer til aftensmad på MADlejr 
Når man har gjort noget to gange, er det næsten en 
tradition. Når man gør noget tre gange, så er det en 
tradition. Så derfor: 
Traditionen tro åbner Arla Fonden dørene til MADlejr og 
inviterer alle på Helnæs til hygge, snak og ikke mindst 
aftensmad onsdag d. 10. august 2016 kl. 17.00 – 19.00 
Vi fortæller lidt om hverdagen på madlejrskolen og der vil 
blive mulighed for at gå rundt og se MADlejr. Der udover 
vil der, som noget nyt, være mulighed for at komme i 
køkkenet og både opleve og afprøve en af MADlejrs 
aktiviteter. 
Der er ikke tilmelding til arrangementet, så mød endelig 
bare op og vær sammen med os. 
Vi glæder os! 
 
Helnæs Menighedsråd – Sognetur 
Der arrangeres fælles sognetur for Helnæs og Dreslette 
sogne til Aarhus lørdag d. 20. august. 
8.00 Opsamling ved Helnæs Kirke.  
8.20 Opsamling ved Dreslette Kirke 
10.15 Ankomst til Aarhus Domkirke. 
10.45 Vi ser på byen: Biblioteket, rådhuset eller strøget 
ved åen. 
13.00 Middag i Den Gamle By – derefter en guidet tur 
rundt på museet. 
16.30 hjemtur med forventet hjemkomst ca. kl. 18.30. 
Tilmelding senest d. 10. august til Inger Lund, Helnæs 
Byvej 69,  tlf. 29270575. (eller: Vibeke Andersen, 
Brydegaardsvej 16, tlf. 64771090/30697650). Betaling 
sker i bussen og tilmeldingen er bindende!! Kr. 250,- pr. 
deltager for alt. Alle i de to sogne kan deltage, også børn. 
 
Helnæs Petanqueklub 
Der spilles hver tirsdag kl. 19.00 i juli og august, dog  
1. tirsdag i hver måned grilles der og vi starter kl. 18.00.  
Vi ses på sportspladsen. 
Evt. henvendelse tlf. 64771485 
 
 

 
 

Det sker i September 
 
Gåture på Helnæs 
Mandag d. 5. september kl. 19 hos Flemming Hansen, 
Hasselvænget 17 (Sommerland).  
 
Byvandring - Stævnevej 
Helnæs Lokalarkiv arrangerer en byvandring søndag d. 
11. september kl. 14. 
Vi mødes ved Eigils (Brugsens) parkeringsplads og går 
på Stævnevej og hører om huse og mennesker langs turen. 
Deltagerne er velkomne til at fortælle undervejs. Arkitekt 
Steen Kjær går med og gør os klogere på husenes bygge-
stil. Der bliver mulighed for at komme ind og se en have 
på turen. 
Efter Stævnevej er der samling i Borgerhuset, hvor vi 
drikker kaffe og Janus viser billeder fra Stævnevej før i 
tiden, fra Sylvest Jensens ”Danmark set fra luften”. 
Alle er velkomne. 
På arkivets vegne, Anne 
 
Fællesspisning 
Efterårets første fællesspisning bliver d. 9. september  
kl. 18. i Borgerhuset. Medbring service, drikkevarer til 
dig/jer selv og godt humør til os alle. Vi sørger for maden. 
Tilmelding hos Rie senest søndag d. 4. september på 
22741168.  
 
 

Det sker senere 
 

Højskoledag på Helnæs 
Søndag d. 2. oktober på Helnæs fra kl. 11.00 – 17.00 
En ”Lutherdag” som forberedelse til reformationsfejringen 
i 2017. 
11.00 Gudstjeneste i Helnæs Kirke. 
12.15 Middag på Madlejerskolen. 
13.30 Foredrag om Martin Luthers liv og virke. 
15.00 Kaffebord. 
15.30 Den Lutherske kirkes virke ude i verden. 
17.00 Afslutning på Højskoledagen. 
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Tilmelding til Vibeke B. Andersen, Dreslette Sogn og 
Inger Lund, Helnæs Sogn. Sidste frist for tilmelding er 
fredag d. 23. september. Betalingen er kr. 125,- og der 
betales ved ankomsten til Borgerhuset. Arrangør: Kærum, 
Sønderby, Dreslette og Helnæs Sogne. 
 
Helnæs Kultur og Musikforening - Operette tur 
Tilmelding til bustur med Helnæs Kultur og 
Musikforening -snarest efter først til mølle princippet 
Selve turen er d. 5. november for at se Dronningens 
gobeliner på Christiansborg og Operettekompagniets 
opførelse af  ’Den Glade Enke’ med bl.a. Thomas Koppel. 
Tilmelding via mail: mstherp@gmail.com eller  
via tlf: 61734540 
 
 
 

Meddelelser 
 

Helnæs Forsamlingshus 
Helnæs forsamlingshus siger tak for tilslutningen til 
Fugleskydning 2016 og tak til hjælpere både torsdag  
aften og lørdag. 
Vindere af fugleskydning: 
Venstre vinge: Niels Stensdal 
Højre vinge: Bente Larsen 
Halen: Kamma Hansen 
Hoved: Jørgen Nielsen 
Krop, Fuglekonge: Tina Sørensen 
Salonskydning: 
1. præmie: John Strobel 
2. præmie: Søren Larsen 
3. Anders Lyng 
4. Præmie: Pia Haahr 
Luftgevær: 
1. præmie John Strobel 
2. præmie: Brian Lauritsen 
Kagens vægt (883g.): 
Lene Runge (lodtrækning mellem Anne Hansen og Lene 
Runge, begge havde gættet på 880g.) 
Venlig hilsen Bestyrelsen 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Køb, salg og bytte 
 
Loppemarked - Bogaarden 
Der er loppemarked hver d. 1. lørdag i måneden  
(2./7. – 6./8. – 3./9.) kl. 10.00 til 14.00 – eller efter aftale, 
på Bogaarden – Helnæs Byvej 3 
Hanne Bess 64771859 
 
Udlejes til private på Helnæs 
Texas plænelufter/mos-løsner kr. 200,- pr. dag 
Tlf. 23609088 
 
Ledig fryseboks  
Hvem vil overtage vores boks i frysehuset? 
Mvh. Andreas og Lene tlf. 30116318. 
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