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46. ÅRGANG

SANKT HANS
Torsdag den 23. juni 2016 kl. 20.00
På pladsen for enden af Berberisvej.

SOMMERFEST
Lørdag den 27. august 2016 kl. 18.00
På pladsen for enden af Berberisvej.
Program følger senere. Kan ses på Hel-Bo's hjemmeside

JULETRÆ
Lørdag den 26. november 2016 kl. 10.00-12.00
Klubhuset, Rønnebærvej 35

FASTELAVN
Lørdag den 25. februar 2017 kl. 10.00
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Kom og vær
med til at
sende 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

Klubhuset, Rønnebærvej 35

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00
Klubhuset, Rønnebærvej 35

TORSDAG 23. JUNI 2016 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
tirsdag den 8. marts 2016
kan læses på Hel-Bo's hjemmeside

www.helsted.dk
Bemærk i øvrigt, at hjemmesiden løbende bliver opdateret
omkring nyheder fra Helsted-området
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SOMMERFEST

Med
Hel-Bo
Nyt
Det er
atterdenne
tid til at udgave
betale detafårlige
kontingent.
modtager
du/Imere,
også
Der medfølger
ikke girokort
daopkrævning
det skal trykkes hos en
bogtrykker, og det
en bekostelig
af er
kontingent
foraffære
2015.for foreningen.

Sæt allerede nu X
i kalenderen ved
lørdag 27. aug.
kl. 18.00

Da vi er af den opfattelse, at de fleste bruger netbank, beder
vi om, at man
i stedetog
overfører
50.- kr. til foreningens
Vi håber
tror (selvfølgelig),
at alle konto.
Skulle der
være
nogen,
der
ikke
er
på
nettet,
kan
komme
i Helsted vil være med til at bakke man
op om
pengene i en kuvert og aflevere dem til en fra bestyrelsen.

Beboerforeningen Hel-Bo, og støtte det

Vi håberarbejde,
og tror (selvfølgelig),
at allefor
i Helsted
vil være
der bliver gjort
områdets
med til at beboere,
bakke op om
Beboerforeningen
Hel-Bo,
og støtte
og betale ..... ja hold nu fast
det arbejde, der bliver gjort for områdets beboere, og betale
..... ja hold nu fast

Arrangementet foregår på græsplænen
for enden af Berberisvej.
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Har I kendskab til, at der er flyttet nye naboer/genboer ind i et hus på vejen,
vil vi i bestyrelsen gerne høre om det.
Hel-Bo vil gerne byde de nye beboere velkommen med en lille velkomsthilsen.

HEL-BO'S BESTYRELSE
Henrik Rasmussen
Eigil Christensen
Gunnar Dahl
Lise Andersen
Mads Jensen
Bent Reinhold

KONTINGENT

Nyt om kontingentbetalingen!

Hel-Bo indbyder igen i år til sommerfest

Formand:
Kasserer:
Redaktør Hel-Bo Nyt:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Lay out:

HEL-BO

Rønnebærvej 34
Egegårdsvej 41
Myntevej 21
Morelvej 7
Myntevej 26
Egegårdsvej 54

86 42 72 06
86 42 93 14
22 91 15 44
83 42 05 01
40 74 85 39
20 42 40 92

50 KR.
KR.
50
foret
ethelt
heltårs
årskontingent.
kontingent.
for

Der er desværre en del, som åbenbart
''ikke har råd til at betale'' 50.- kr.
Til dem vil vi gerne sige:

Kom nu, få betalt, alle har råd, det går til
et godt formål for områdets beboere.
Beløbet kan betales på følgende måder:

Overfør pengene til Jutlander Bank
3.konto nr. 9217 - 2072310082.
Eller put pengene i en kuvert og kom dem
i postkassen hos en fra bestyrelsen.

MEN: Uanset hvordan
MEN:
hvordan
I betaler,Uanset
så husk
afsender.
I betaler, så husk afsender.

