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42. ÅRGANG

Lørdag 30. november 2013 - Juletræsfest
Kl. 10.00 12.00. Traditionsfuld juletræsfest. Klubhuset Rønnebærvej 34.

Lørdag 1. marts 2014 - Fastelavnsfest
Kl. 10.00-12.00. Klubhuset, Rønnebærvej 34.

Tirsdag 4. marts 2014 - Generalforsamling
Kl. 19.00. Klubhuset, Rønnebærvej 34.

DRÆBERSNEGLE
Foråret og sommeren står for døren, og vi skal til at nyde haven med alle
dens blomster og træer. Desværre kommer så også dræbersneglene, og
dem vil vi godt undvære. Den bedste måde, hvorpå vi kan komme dem
til livs, er at sprede FERRAMOL så snart vi ser dem, og så skulle vi gerne
kunne nyde haven igen.
HEL-BO har derfor indkøbt FERRAMOL, som kan købes til en pris af kun
35,00 kr. pr. kg af betalende medlemmer af HEL-BO.
Midlet kan afhentes efter aftale hos
Gunnar Dahl, Myntevej 21 og hos Henning Sose, Myntevej 25.
Hvis du har betalt kontingent via netbank, så husk at medbringe kvittering.
HEL-BO opfordrer til, at man bekæmper dræbersneglene så snart man
opdager dem i haven.
Kun ved fælles indsats, kan vi få et ''dræbersnegle-frit'' Helsted.

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

Henning Sose
Henrik Rasmussen
Gunnar Dahl
Lise Andersen
Henrik Kronborg

Myntevej 25
Rønnebærvej 34
Myntevej 21
Morelvej 7
Olivenvej 5

86 43 96 72
86 42 72 06
22 91 15 44
83 42 05 01
30 51 79 21
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Så sender
vi
heksen
til
Bloksbjerg
HEL-BO indbyder igen i år til SANKT HANS-BÅL.
Traditionen tro vil Sankt Hans-bålet blive tændt på
græsplænen for enden af Berberisvej

SØNDAG 23. JUNI 2013 KL. 20.00
Der vil selvfølgelig være mulighed for at grille/bage de
medbragte snobrød på grill-stedet ved siden af bålet.
Beretningen fra generalforsamlingen den 4. marts 2013
kan læses på Hel-Bo's hjemmeside

www.helsted.dk

KONTINGENT

HEL-BO
Med denne udgave af Hel-Bo Nyt
modtager du/I også opkrævning
for kontingent for 2013.
Vi håber og tror (selvfølgelig),
at alle i Helsted vil være med
til at støtte op om Beboerforeningen Hel-Bo og betale
..... ja hold nu fast

SOMMERFEST

Hel-Bo indbyder igen i år
til sommerfest

FREDAG
28. JUNI
KL. 18.00
Arrangementet foregår på græsplænen
for enden af Berberisvej.
Der vil være mulighed for at grille medbragt
mad og nyde de medbragte drikkevarer.

50 kr.

Her er en enestående mulighed for at få en hyggelig og festlig aften med
naboen eller med andre Helsted-borgere.

for et helt års kontingent.

Hel-Bo opstiller grill og festtelt, så vi i tilfælde at regn alligevel kan afvikle
festen. Medbring selv mad, drikkevarer og havestole!

Beløbet kan betales på
følgende måder:
1. På medfølgende giroblanket.
2. Overfør pengene til konto nr.
7230 - 1219498.
3. Put pengene i en kuvert og
kom dem i postkassen hos en
fra bestyrelsen.

MEN: Uanset hvordan
I betaler, så husk afsender.

Tilmelding til sommerfest
Tilmelding skal ske senest fredag den 21. juni til
Henrik Rasmussen, Rønnebærvej 34
Antal voksne:
Navn:
Adresse:
Telefon:

Antal børn:

