Arrangementsoversigt
Aktiviteter 2011
Torsdag 23. juni 2011 - Sankthans
Kl. 20.00. På græsplænen for enden af Berberisvej.

Fredag 1. juli 2011 - Sommerfest
Kl. 18.00-? Deltag i den årlige sommerfest, hvor vi hygger med naboen
eller genboen. Der opstilles telt på græsplænen for enden af Berberisvej.

Mandag 24. oktober 2011 - Førstehjælp
Kl. 18.30-21.30. Klubhuset, Rønnebærvej 34.
Introduktion til førstehjælp v/Gunnar Dahl.

Lørdag 3. december 2011 - Juletræsfest
Kl. 10.00-12.00. Traditionsfuld juletræsfest.

HØM HØM
Jeg funderer lige lidt over, hvorfor nogle mennesker
tror, at de ikke skal samle høm høm'er op
efter deres hund.
Men de må jo ha' den opfattelse, at det skal
de andre beboere i området tage sig af.
I samme forbindelse tænker jeg også på, om
disse mennesker ikke ville blive trætte af,
hvis de selv eller deres børn kom hjem med
ildelugtende sko. For der ligger altså også
høm høm'er på græsarealerne - og der færdes
både børn og voksne.
Nå, men det kan disse hundeejere jo tænke
lidt over.................

Hel-Bo indbyder igen i år til sommerfest

FREDAG 1. JULI KL. 18.00
Arrangementet foregår på græsplænen for enden
af Berberisvej.
Der vil være mulighed for at grille medbragt mad
og drikke medbragte drikkevarer.
Dette er en enestående mulighed for at feste med
din nabo og samtidig møde andre fra Helsted.
Hel-Bo opstiller grill og festtelt, så vi i tilfælde at regn eller vulkansk aske
kan afvikle festen. Medbring selv mad, drikkevarer og havestole!

Tilmelding til sommerfest
Tilmelding skal ske senest torsdag den 23. juni til
Henrik Rasmussen, Rønnebærvej 34
Antal voksne:
Navn:
Adresse:
Telefon:

Antal børn:
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Bestyrelsen i Hel-Bo varetager også mange seriøse
og betydningsfulde ting, alt sammen til gavn og glæde for beboerne
i Helsted. Desværre viser det sig, at kun ca. halvdelen af husstandene i området betaler det lille beløb på 50 kr., det koster om året at
være medlem af Hel-Bo? Foreningen har eksisteret siden 1970.
Af konkrete ting kan nævnes:
- "velkomstpakke" til nye beboere i området
- forhandlinger med Verdo omkring Fiberflex
- ansøgning til kommunen om støjværn mod motorvejen
- forbedring af stisystemer gennem "skoven"
- opstilling af affaldsstativer og automater med høm-poser
- indkøb af FERRAMOL i kampen mod dræbersnegle
- kontakt til kommunen vedr. huller i vejene
- besøg på lokale attraktioner
- har arrangeret førstehjælpsaftener osv osv
HEL-BOs FORMÅLSPARAGRAF:
- HEL-BO varetager beboernes interesser i forhold til offentlige - og
egne interesser.
- HEL-BO udgør - og opfylder samme kriterier, som en tinglyst grundejerforening gør.

Kære Helstedborgere.
Ud af kontingentet på 50 kr. får du/I indflydelse og
medbestemmelsesret på områdets fremtidige udvikling.
Både "gamle" og nye medlemmer kan indbetale beløbet
på konto 7230 - 1219498. Husk afsender!

Igen i år indbyder Hel-Bo til SANKT HANS-BÅL.
Traditionen tro vil Sankt Hans-bålet blive tændt på
græsplænen for enden af Berberisvej

TORSDAG 23. JUNI 2011 KL. 20.00
Der vil selvfølgelig være mulighed for at grille/bage de
medbragte snobrød på grill-stedet ved siden af bålet.

HEL-BO'S BESTYRELSE
Formand:
Kasserer:
Redaktør Hel-Bo Nyt:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Henning Sose
Ulrich Høgenhaven
Henrik Rasmussen
Gunnar Dahl
Lise Andersen

Myntevej 25
Abildkrogen 10
Rønnebærvej 34
Myntevej 21
Morelvej 7

86 43 96 72
86 42 87 46
86 42 72 06
22 91 15 44
83 42 05 01

