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MIDSOMMERFEST
Lørdag den 26. juni 2021 kl. 18.00
På pladsen for enden af Berberisvej.

Orientering om

FØRSTEHJÆLP
Onsdag den 17. november 2021 kl. 19-21
Klubhuset, Rønnebærvej 35

JULETRÆ
Lørdag den 27. november 2021 kl. 10.00-12.00
Klubhuset, Rønnebærvej 35

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00
Klubhuset, Rønnebærvej 35

Beretningen fra generalforsamlingen tirsdag den 3. marts 2021
kan læses på Hel-Bo's hjemmeside

www.helsted.dk

KONTINGENT
I HELSTED STÅR VI SAMMEN
Vi er et lille samfund i Randers, hvor
mange kender hinanden og gerne vil
hjælpe hinanden.
Betal kontingentet og bliv en del af
dette fællesskab. Det vil I ikke fortryde.
Desværre er der en del, der ikke deltager
i fællesskabet og betaler. Kan man være
det bekendt for et så lille beløb?

100 KR.

for et helt års
kontingent.

Beløbet kan betales på følgende måder:

Via MobilePay på nummeret 20972
Brug evt denne QR-kode som kan scannes i MobilePay under punktet ''Betal''
Overfør pengene til Jutlander Bank
konto nr. 9302 - 207 231 0082.
Eller put pengene i en kuvert og kom
dem i postkassen hos en fra bestyrelsen.

MEN: Uanset hvordan I betaler, så husk afsender.

SENESTE BETALINGSDATO ER 1. JUNI 2021
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Hel-Bo indbyder igen i år
til fest
Sæt allerede nu X
i kalenderen ved
lørdag 26. juni kl. 18.00.
Arrangementet foregår på græsplænen for enden af Berberisvej.

FØRSTEHJÆLP

Sankt Hans aften er aflyst i år, men for at vi ikke
helt skal undvære Sankt Hans aften, vil
''Sankt Hans'' bålet blive tændt kl. ca. 21.00
når vi holder midsommerfest.

NABOHJÆLP
fra Det Kriminalpræventive Råd og TrykFonden

Der opfordres til, at man rundt
omkring i området går sammen
og laver nabohjælp i passende
gruppestørrelser.
Nabohjælp bliver anbefalet af
politiet som et godt redskab
mod indbrud. Helsted er desværre ikke gået fri for indbrud.
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Onsdag den 17. november kl. 19.00-21.00 afholder Hel-Bo
orientering om førstehjælp ved Falckredder og instruktør
Gunnar Dahl.
Kom og bliv klogere på førstehjælp. Vi kan alle komme ud for
at skulle yde førstehjælp.
Antal deltagere afhænger af, hvordan corona-situationen er.
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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.
Er I/du selv flyttet ind, og ikke modtaget en hilsen, så kontakt bestyrelsen.

