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Det sker i Juli 
 
Gåture på Helnæs 
Mandag d. 4. juli kl. 19 i Bobakkerne. Vi mødes på  
P-pladsen, hvor vi også drikker kaffen. 
 
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 
 
Helnæs Forsamlingshus - Fugleskydning 
Lørdag d. 16. juli holder Helnæs Forsamlingshus 
Fugleskydning. 
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.00.  
Skydningen starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.00. 
Der vil udover skydningen være forskellige aktiviteter: 
Tombola, raflebar, ”gæt kagens vægt”, bordcurling og 
nogle nye, som vi er ved at finde på. Og kl. 12.00 er der 
Annelises gode Buffet (voksne kr. 90,- og børn kr. 40,-) 
Kom og vær med, vi glæder os til at se jer. 
Bestyrelsen. 
Ps: Har du tid et par timer torsdag d. 14. juli fra kl. 17, kan 
vi godt bruge hjælp til at sætte op til fugleskydningen. 
Ring til formand Jørgen på: 64741681/23609088 eller  
på mail: hstrand28@hotmail.com senest d. 11. juli, hvis du 
vil hjælpe. 
 
Helnæs Kirke – Farvel til Præsten 
Søndag d. 17. juli kl. 17.00 skal vi tage afsked med vores 
sognepræst. Anders Lundbeck Rasmussen har søgt og fået 
embede i Kerteminde Valgmenighed og flytter derfor fra 
Vestfyn til Østfyn – han bliver heldigvis på Fyn! 
Anders holder sin afskedsgudstjeneste for menigheden i 
Helnæs Kirke søndag d. 17. juli kl. 17, og menighedsrådet 
indbyder alle på Helnæs til gudstjeneste og en kort 
sammenkomst i Helnæs gamle Præstegård efter 
gudstjenesten. Der bliver mulighed for at sige farvel og 
der serveres et let traktement. 
 
 
 

 
 
 
 
Alle, der har lyst, kan tage ordet og sende sognepræsten 
videre med gode ord og tak for tiden på Helnæs. Anders 
har beriget kirkegængere på Helnæs med indholdsrige og  
 
 
 
altid vedkommende prædikener. Han vil selvfølgelig blive 
savnet her hos os på Helnæs, men vi ønsker både Anders 
og hans familie alt godt i deres nye fremtid i Kerteminde. 
Anders prædiker ved gudstjenesterne i Helnæs Kirke d. 
10. juli kl. 11.00 og altså d. 17. juli kl. 17.00 
Efter d. 17. juli må vi forvente besøg af skiftende præster 
fra Assens Provsti. 
På glædeligt gensyn i Helnæs Kirke, Menighedsrådet. 
 
 

Det sker i August 
 
Gåture på Helnæs 
Mandag d. 1. august kl. 19 hos Kamma og Erik Hansen, 
Helnæs Byvej 18. 
 
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! 
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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. 
 
 

Det sker senere 
Fællesspisning 
Efterårets første fællesspisning bliver d. 9. september. 
 
Gåture på Helnæs 
Mandag d. 5. september kl. 19 hos Flemming Hansen, 
Hasselvænget 17 (Sommerland).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

Køb, salg og bytte 
 
Loppemarked - Boegaarden 
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 
Boegaarden – Helnæs Byvej 3 
Hanne Bess 64771859 
 
Udlejes til private på Helnæs 
Texas plænelufter/mosløsner 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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