Arrangementsoversigt
Aktiviteter 2010/2011

Lørdag 27. november 2010 - Juletræsfest

Kom til

Kl. 10.00-12.00
Klubhuset Rønnebærvej. Tilmelding nødvendig.
Tag børn eller børnebørn med til årets juletræsfest.

JULETRÆSFEST
lørdag den 27. nov.
kl. 10.00-12.00

Søndag 6. marts 2011 - Fastelavnsfest
Kl. 10.00-12.00
Klubhuset Rønnebærvej.
Vi slår katten af tønden. Der er to aldersgrupper.

Mandag 7. marts 2011 - Generalforsamling
Kl. 19.30
Klubhuset Rønnebærvej.

Ølsmagning på Randers Bryghus
Foråret 2011. - Datoen bliver fastsat senere.

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

Hel-Bo arrangerer igen i år
juletræsfest for børn
og andre barnlige sjæle.
Arrangementet foregår som sædvanlig i klubhuset, Rønnebærvej.
Hvis vi igen i år er heldige, vil julemanden kigge forbi og synge
og lege lidt med børnene. Måske har han også en godtepose
med. Der er glögg, æbleskiver, kaffe, saftevand og pebernødder.
Tilmelding nødvendig.

Tilmelding til juletræsfest
Tilmelding skal ske senest mandag den 22. november til
Henrik Rasmussen, Rønnebærvej 34
Antal voksne:

Fredag 1. juli 2011 - Sommerfest

Navn:

Kl. 18.00-?
Kom og deltag i den årlige sommerfest, hvor vi hygger med
naboen eller genboen.
Der opstilles telt på græsplænen for enden af Berberisvej.

Adresse:
Telefon:

Antal børn:

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
87 12 01 19
83 42 05 01

FORTOVE OG VEJE
Grundejere opfordres til
at tage kontakt til Hel-Bos
bestyrelse, hvis der opdages revner eller huller
i vejene eller på fortovet.
Hvis vi fra Helsted fremstår samlet, når det drejer
sig om reparation og vedligehold af veje og fortov,
har vi en bedre chance
for at få det lavet.

HUNDE HØM-HØM'ER
Som ansvarlig hundeejer skal du sørge for at
samle hundens efterladenskaber op.
Hel-Bo har sammen med Randers Kommune
sikret, at der er blevet opsat affaldscontainere
på de grønne områder i Helsted.
Derfor: Saml-op efter dit kæledyr. Vi kan ikke være tjent med, at
vore børn ikke kan færdes på græsarealerne, uden at de kommer
hjem med fodtøj, der lugter.

OPRÅB TIL GRUNDEJERNE
Rundt omkring i Helsted er mange
grundejere heldigvis opmærksomme på, at hæk og lignende
ikke vokser for langt ud på fortovet. Der er dog også steder,
hvor hækken er vokset så langt
ud på fortovet, at barnevogne og
lignende er tvunget til at køre ud
på vejen.
Der skal derfor fra bestyrelsen lyde en opfordring til at kontrollere,
om din hæk er blevet for bred. Skulle det være tilfældet, så gør
dine Helstedborgere den tjeneste, at du lige får den trimmet.
I øvrigt nærmer vi os den lange og kolde vinter, hvor grundejerne
også skal være særligt opmærksomme på reglerne om snerydning.

KONTINGENT
Det er stadig muligt at få betalt kontingent......... Det bliver aldrig for sent.
Betal på det girokort, som I har fået udleveret, eller betal via netbank til
Østjydsk Bank - kontonr. 7230 - 1219498
Hvis I betaler over netbank, skal I sikre jer, at adressen bliver påført
betalingen.

En Helsteddrengs tanker!

Har I forslag til arrangementer
som I mener er spændende, vil vi meget gerne høre om det.
Skriv et par linier og aflever det til Hel-Bos bestyrelse.

Afleveret af:

