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 Det sker i august 

 
Helnæs Jagtforening - Flugtskydning 
Så starter jagtforeningens flugtskydnings torsdage. 
Datoerne er: 2. august, 9. august, 16. august og 23. august. 
Tidspunktet er 18.30. Sted er forskelligt fra gang til gang, 
så kig efter de opsatte skilte ved vejen. Vel mødt. 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
Lørdagskoncerter på Helnæs 
Pladsbestilling enten direkte på hjemmesiden 
www.helnæskultur.dk eller telefon 6173 4540 Dørene 
åbnes kl. 19.15. Helnæs Gl. Præstegård, Stævnevej 7  
Lørdag 18. august kl. 20. Ray Cooper, mesterlig musiker 
og sangskriver. Helnæs får for første gang besøg af denne 
betagende og originale sanger, romantisk, historisk og 
altid spændende med indflydelse fra Skotland og Sverige, 
hvor han boet de seneste 20 år. Han har spillet med i det 
berømte skotske folk-rock orkester Oysterband omkring 
12 år. Han akkompagnerer sig selv på bl.a. cello, guitar, 
klaver og harmonika. 
 
Fællesspisning 
Fællesspisning i Borgerhuset fredag d. 24. august kl. 
18.00. Tilmelding senest søndag d. 19. august hos 
Kamma, mobil: 30611999 eller Birgit, mobil 24962612. 
  

    Det sker i September 
 
Gåture på Helnæs  
Mandag d. 3. september kl. 19 hos Birgit og Anton, 
Gammelhave 13. birsiers@hotmail.com  
Vi ses på tur. Inge Johanne Ellebæk, 
 tlf. 64 77 13 07, i tilfælde af evt. aflysning 
 
Syogstrik 
Vi starter syogstrik mandag d. 3. september kl. 19-21.30 
og onsdag d. 19. september kl 19.-21.30 i Borgerhusets 
lokale 2. Tag dit håndarbejde med og kom og hyg nogle  
 

 
timer med andre nørkleglade mennesker. tag gerne kaffe 
el. te og kop med. Vi skiftes til at bage. 
Har du spørgsmål, kan du ringe til Pernille på 40433996. 
 
Lokalarkivets  
byvandring Søndag den 9. september arrangerer 
lokalarkivet en byvandring Stævnevej-Strandbakken. 
Vi mødes på Nygård, Stævnevej 26, hvor vi parkerer 
bilerne. Derfra går vi mod syd, undervejs er der mulighed 
for at gå ind og se en have. 
Efterfølgende samles vi i Borgerhuset til kaffe og billeder. 
Alle er velkomne! Vi håber mange vil deltage. 
Med venlig hilsen Medarbejderne 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening  
Lørdag 1. september kl. 20 Duo Huayra passioneret 
klassisk duo. De to kunstnere i duoen er Loussine 
Azizzian og Leonardo Sesenna. De blev i 2015 ansat i 
Kristiansand Symfoniorkester og de har en fælles passion 
for musikken og et intenst fokus på perfektionisme, som 
førte dem sammen. De to musikere kommer fra Armenien 
og Italien og mestrer de tekniske udfordringer med glans, 
energi, en kraft og intensitet, som viser et stort musikalsk 
overskud. Dertil er sammenspillet mellem dem af højeste 
klasse, og de viser begge en fælles forståelse for 
musikkens ånd og karakter. Loussine Azizzian på violin 
har før spillet her på Helnæs, og vi er meget glade for igen 
at have hende på programmet; denne gang sammen med 
cellisten Leoardo Sesenna, som vi glæder os til at høre. En 
prisbelønnet duo, som løfter hinanden musikalsk til et 
meget højt kunstnerisk niveau.  
 

Det sker senere 
  
Syogstrik  
Torsdag d. 4. oktober og mandag d. 22. oktober 
 
Helnæs Kultur og Musikforening 
Operetten Flagermusen. Bustur til Hofteatret 6. oktober 
2018. Oplev magien, når Operette Kompagniet, skabt af 
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Carol Conrad og Thomas Koppel, opfører sin tredje 
operette på Danmarks ældste teater. Komponisten J. 
Strauss II har skrevet verdens nok bedste ouverture, den 
storslåede ’Csárdás’, hvor vores heltinde for alvor træder i 
karakter, den berømte ’Champagnesang’ og ’Min hr. 
Marquis! ’. Den ene skønne melodi efter den anden - lige 
til at nynne med på. Musikken spilles af den kongelige trio 
med Carol Conrad i spidsen. Der er genhør med Thomas 
Koppel, Jens Søndergaard, Jonathan Koppel, Andrea 
Pellegrini samt Signe Asmussen. 
Bussen udgår fra Assens og tilmeldingen er i gang. Der er 
plads til 54 i bussen – derefter har vi venteliste. Samtidig 
med tilmelding indbetales et depositum på 200 kr. pr. 
person. Pris for teaterbillet, transport og frokostbuffet 
(minus drikkevarer) er 988 kr. Turens program sendes ud i 
september med opkrævning af restbeløbet. Glæd jer til en 
skøn operette på Hofteatret på Christiansborg. 
Tilmeld til 6173 4540 eller på www.helnaeskultur.dk 
inden udgangen af august med navn og mailadresse. 
Arrangør Helnæs Kultur- og Musikforening 
  

Meddelelser 
 
Helnæs Petanque-Klub 
Der spilles hver tirsdag kl. 19:00 i maj, juni, juli og 
august. Den 1. tirsdag i hver måned griller vi, og mødes 
derfor kl. 18:00 disse dage. 
Vi glæder os til at se alle igen og nye er meget velkomne. 
Gæster er også meget velkomne til et prøvespil. 
Evt. henvendelse tlf. 6477 1485. 
 
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen. 
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppen arbejder videre med muligheder for at 
opsætte visualiseringer. Så vil du ”udlåne” et lille stykke 
mark eller et hjørne af en have eller andet, hvor 
arbejdsgruppen kan opsætte visualiseringer, vil det være 
meget hjælpsomt. Jordstykket skal støde op til 
”hovedvejen” på Helnæs og der skal være udsigt til 
Lillebælt. Kontakt arbejdsgruppen for at høre nærmere. 
Gruppens næste møde er den 13. august. 
 
Helnæs Forsamlingshus 
Vinder ved Fugleskydning i Helnæs Forsamlingshus 2018: 
Fuglekonge:      Niels Ellebæk 
Venstre vinge:  Vivi Wentzlau 
Højre vinge:      Arne Skøtt-Christensen 
Halen:                Erik Poulsen 
Hoved:               Nina Borschau 
 
 
 
 
 

Salon skydning: 
1. præmie:  Brian Lauritsen 
2. præmie:  Tina Sørensen 
3. præmie:  Jørgen Slagter 
4. præmie. Peter Møller 
Luftbøsse: 
1. præmie:  Brian Lauritsen 
2. præmie:  John Larsen 
 Bestyrelsen takker for sponsorater fra: 
Summerbird, Jysk Assens, Helnæs Camping, Spar 
Ebberup, 
Søren Foss, Jørgen slagter, Bog & Ide Assens, Annelise 
og Kristian Larsen, 
og tak til alle hjælpere. 
Vh. Bestyrelsen Helnæs Forsamlingshus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


