
HelnæsNyt               Januar 2020 
Udkommer den sidste dag i hver måned og sendes som e-mail, eller omdeles første tirsdag efter. 
Udgiver: Helnæs Lokalråd,   www.helnaes.dk,  lokalraad@helnaes.dk 
Redaktør: Pernille Naundrup, Lindhovedvej 33c. 
Tekster til optagelse i HelnæsNyt sendes pr. mail til helnaesnyt@hotmail.com eller afleveres i 
postkassen på Lindhovedvej 33c (Fyrmesterboligen). 
Frist for aflevering af materiale til optagelse er den 25. i måneden for udsendelse. 

 

 Det sker i Januar 
 
Jul på Helnæs - Evaluering 
Husk at der er evalueringsmøde i Borgerhuset onsdag d. 
8. januar kl. 19.00. Det er vigtigt at i møder frem. 
Husk at tage stemplerne med, hvis ikke i har afleveret 
dem. 
 
Syogstrik 
Godt nytår. Vi starter Syogstrik torsdag d. 9. Januar  
kl 19-21.30 i Borgerhuset lok. 2 
Vi når også en syogstrikaften mandag d. 20. januar. 
Medbring kaffe eller te til dig selv + kop og tallerken og 
teske. Vi skiftes til at bage. Alle er velkomne. 
 Pernille (40433996) 

Torsdagsklub 
I januar 2020 begynder vi Torsdagsklubben med 
Bankospil torsdag den 9. januar kl. 14.30. Medbring 
venligst en pakke hver, så alle får gevinst. 
Alle er velkomne! 
Den 23. januar kl. 14.30 er det Hårbymusikanterne ved 
Jørgen Kristensen, der kommer og underholder os. 
Alle er velkomne! 
Husk kop og brød begge dage. 
Venlig hilsen Anne 

Fællesspisning  
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 10. 
Januar kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og godt 
humør. Tilmelding senest søndag d. 5. januar hos Anders 
på mobil: 21274376 Vi glæder os til at se jer.  
De bedste hilsner madholdet.  

Helnæs Frysehus 
Frysehuset holder generalforsamling torsdag d. 16. 
januar kl. 19.30 i Borgerhuset lok. 2.  
Vi er ved at finde ud af hvem der har hvilket nr på 
fyseboksen, fordi der er nye kommet til. Derfor må i gerne 
ringe til enten Kirsten 21649210 eller Annelise 51502957, 
så vi kan få opdateret listerne.  
Afrimning af boksene vil ske i Februar. Meddelelse herom 
senere. 
Hilsen Bestyrelsen 

Helnæs Jagtforening 
Helnæs jagtforening holder generalforsamling torsdag d. 
23. januar kl. 19.00 i Borgerhuset lok. 1. Foreningen er 
vært for en bid brød med vådt til.  
Hilsen bestyrelsen. 

  
 Det sker i Februar 

Torsdagsklub 
6. februar kl.14.30 "Island rundt i Campingvogn" v. 
Erling Andersen, Faldsled. 
Tag venligst kop og brød med til eget forbrug. Alle er 
velkomne! 
Venlig hilsen Anne 

 
Det sker senere 

 
Tarteletfest 
Helnæs Lokalråd og Helnæs Forsamlingshus afholder 
Tarteletfest lørdag den 21. marts 2020 i Helnæs 
Forsamlingshus. 
Reserver aftenen til dette arrangement. 
Venlig hilsen. Festudvalget. 
 

Køb/salg/bytte 
 
Café Helnæs Mejeri 
holder loppemarked/flyttesalg alle søndage i januar kl 
12-15.  Kom og kig, måske vi har lige det du mangler. 
 

Meddelelser 
 
Helnæs Brød  
Godt nytår til alle vore kunder.  
Vi holder ikke åbent i Januar, men kommer stærkt tilbage i 
Februar. Det bliver med en ny udsalgs adresse. Det vil 
blive annonceret i februarudgaven af  HelnæsNyt. 
Margit og Pernille 

 
 
 
 

 



 

 


