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Det sker i December 

Jul på Helnæs 
Se den flotte annonce på bagsiden. Der gøres opmærksom på 

at Madlejr holder åben dør den dag, så kig ind til dem når i 

nu er i Borgerhuset. 

 

Sy og Strik 
Onsdag d. 9. Dec. Er sidste gang inden jul. Vi mødes Hos 

Mie, som har tilbudt at lægge stue til jule Sy og Strik. 

Bøgeskovsvej 13 kl. 19-21 
Medbring dit håndarbejde og julehumør. Alle er velkomne. 

Pernille Naundrup 40433996 

 

Torsdagsklub 

Den sidste Torsdagsklub i 2015, er den 10. december, kl. 

14.30 i Borgerhusets lok. 1 hvor vi bliver underholdt af An-

nelise Arnstrup, Odense. Hun vil med historier og sange give 

sin version af ”Julens traditioner”. I anledningen af julen bager 

Ellen Nørregård æbleskiver, som vi får til kaffen. Alle er vel-

komne. Mvh Anne 

 

Åbent hus 
I anledningen af min 60 års fødselsdag, holder jeg åbent hus i 

Helnæs Forsamlingshus lørdag den 12. December 2015 fra 

kl. 12.30 
Anna Joan Nielsen, Strandbakken 28, Helnæs 

 

Helnæs Kirke Koncert 
Kom i julestemning med Odensekoret, som giver julekoncert 

i Helnæs Kirke søndag d. 13. december kl. 17.00. Efter kon-

certen inviteres alle til dejlig varm suppe i Helnæs Forsam-

lingshus. Fri entre. 

 

Ølsmagning for kneitene på Helnæs 
Juleafslutning med biksemad á la Annelise, onsdag d. 16. de-

cember kl. 18.30. bemærk en time tidligere end normalt. Til-

melding hos Dan 64771501 / 51527269 eller bedst 

darajo@mail.dk gerne i god tid, på grund af Annelises mad. 

Hilsen Viggo og Dan 

 

Helnæs Forsamlingshus 
Forsamlingshuset holder juletræsfest lørdag d. 19. December. 

Fra 14-16: for børn og barnlige sjæle og kl. 18 er der fælles-

spisning for voksne. 

Tilmelding kan ske via omdelt flyer eller på e-mail på hefo-

hus@gmail.com eller på 64741681/23609088 

Sidste frist for tilmelding er 11. Dec. Og det er bindende. 

 

Det sker i Januar 2016 
 

Sy og Strik 
Sy og strik starter igen onsdag d. 13. jan. Gangen efter er ons-

dag d. 27. jan. Begge gange kl. 19-21 i Borgerhusets lok 2. 

Alle er velkomne. Medbring dit håndarbejde, en tallerken, ske 

og kop og kaffe eller te. (Vi giver 5 kr. hver pr. gang til Bor-

gerhuset for brug af lokale og varme). 

Vh Pernille Naundrup 40433996. 

 

Fællesspisning 
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag d. 15. Januar kl. 

18. i lok. 1. Kom og få et dejligt måltid mad, som med garanti 

er ruccola-frit. Medbring eget service, drikkevarer og godt 

humør. 

Tilmelding hos Hans og Bente på 64771521 

 

Meddelelser 
 

Velkomst brochure 
Vi har i samarbejde med Assens Kommune fået lavet en vel-

komst brochure om Helnæs. Den vil blive udleveret til alle nye 

tilflyttere. Vi vedlægger et eksemplar til dette HelnæsNyt, så 

alle er bekendt med den. Der er ligeledes lavet en til udleve-

ring hos ejendomshandlere o.lign. 

Tak til Andreas Schnalke og Jens Zimmer, der har gjort et 

stort flot arbejde. 

På beboerforeningens vegne, Anna - Stranden. 

 

Helnæs Forsamlingshus 
Efter generalforsamling ser Helnæs Forsamlingshus´ bestyrel-

se således ud: 

Formand: Jørgen Nielsen, tlf. 64741681/23609088 

Kasserer og Udlejning: Lis Jørgensen, tlf 64771615/ 

21928072 

Næstformand: Peter Møller 

IT-ansvarlig: Inge Johanne Ellebæk 

Sekrestær: Susanne Nielsen 

Øvrige medlemmer: Annelise Larsen og Rie Rostgaard. 

1. Suppleant: Torben Dansted. 2. Suppleant: Søren Foss 

Madsen. 

Køb, salg og bytte 
 

Ledig fryseboks 
Hvem vil overtage vores boks i frysehuset? 

Mvh Andreas og Lene tlf. 30116318. 
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