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December

Syogstrik
Der er syogstrik onsdag d. 1. december og onsdag d. 15.
december kl. 19- 21.30 i lokale 1, da der skal lægges gulv i
lokale 2. Medbring kaffe/te til eget forbrug.
Alle er velkomne.  Pernille ( 40433996)

Helnæs Lokalarkiv
Lokalarkivet, Helnæs byvej 63 er åbent
lørdag d. 4. 12. kl. 9.30 til 11.30

JUL på Helnæs
OBS: De nye corona restriktioner gælder også her, så hav
mundbind med og hold afstand. Skal I spise på et af
spisestederne, skal I huske corona pas.
Som før corona kan vi nu byde på JUL over hele øen igen.
Som vanligt bliver dagen afholdt 2. søndag i advent, som i år
falder på den 5. december kl 10-16. Menighedsrådet byder
dog allerede på andagt og kaffe fra kl. 9.00 i
Forsamlingshuset. Vi glæder os til at hilse på jer alle.

Helnæs Menighedsråd
Helnæs kirke er stadig lukket, og vi indbyder derfor alle til
gudstjenester i Helnæs Forsamlingshus. Skulle det være lejet
ud, vil vi annoncere stedet for gudstjenesten på Helnæs
kirkes hjemmeside og på Facebook-siden for Helnæs.
Gudstjenester: Søndag 05. 12. kl. 09
Morgenandagt i Helnæs Forsamlingshus med kaffe og
morgenbrød. En god begyndelse på dagen for JUL på
Helnæs, som begynder kl. 10

Galleri Langager, Det Gamle Mejeri
Julemarked i Galleri Langager, Det Gamle Mejeri
Unikke julegaver, julepynt, julehygge for børn og
julelækkerier i caféen.
Åbent 4. december kl. 11-17 og søndag d. 5. december kl.
10-17.

L´hombre.
Sidste spilledag før jul er 16. December.
For at kunne nyde vor medbragte mad (og måske en snaps)
starter vi 18.00
Erik ”Skomagerhuset”

Torsdagsklub
Torsdag den 9. december er der julehygge i
Torsdagsklubben, Helnæs Byvej 63 kl. 14.30. Kom og hør
Inger Lund gengive en spændende historie om en
eventyrlysten Helnæsdreng fra "Lillemosegaard", der drog til
søs og blev kaldt "Don Pedro". Inger har opsporet og
fortæller  om hans videre færd.
Venlig hilsen Anne
Vi begynder Torsdagsklub igen i 2022 den 6. januar.

Helnæs Forsamlingshus
Juletræsfest i Helnæs Forsamlingshus lørdag den 11.
december 2021. Husk tilmelding senest 5. december
Info: Den nye bestyrelse og gældende vedtægter kan ses på
helnaes.dk , eller rekvireres på tlf. 23609088
Venlig hilsen Bestyrelsen

Januar 2022

Syogstrik
Der er syogstrik onsdag d. 12. januar og onsdag d. 26.
januar kl. 19- 21.30 i lokale 2. Medbring kaffe/te til eget
forbrug. Alle er velkomne.  Pernille ( 40433996)

Syogstrik - Temadag
Vi har ofte snakket om at lave nogle Syogstrik temadage
hvor vi kan fordybe os i en given teknik. Nu skal det være.
Første gang bliver lørdag d. 15. januar kl 9.00 - 15.00. i
Borgerhuset. Tema bliver tofarvet patentstrik. Alle er
velkomne, men jeg vil gerne vide hvor mange vi bliver,
derfor tilmelding på 40433996 Har du/i forslag til noget i
kunne tænke jer at prøve eller lære fra jer, så giv lyd. Mere
info i januar.

Helnæs Jagtforening
Generalforsamling
Den 20. januar 2022 kl. 19.00 afholdes  generalforsamling i
Helnæs borgerhus. Foreningen byder på smørrebrød efter
mødet.
Fremtidige jagter
Rævejagt den 22. januar kl. 9.30 – Vi mødes ved Helnæs
borgerhus. Foreningen byder på varm suppe efter jagten.

fortsættes  →

http://helnaes.dk/


Fællesspisning
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 28. januar
kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og godt humør.
Tilmelding senest søndag d. 23. januar til Pernille på
40433996, gerne på SMS. Vi glæder os til at se jer. De bedste
hilsner madholdet.

Informationer

DILETTANT 2022
Går du med en større eller mindre skuespiller i maven har du
nu muligheden for at få den ud.
Helnæs Lokalråd genoptager traditionen med Dilettant i
2022. Det er planlagt til Lørdag. d 19. marts.
Vi mangler 6-8 skuespillere samt 3-4 hjælpere med det
praktiske omkring forestillingen.
Har du/I lyst til at være med eller har spørgsmål så send en
mail til janusstorm@gmail.com eller ring 2072 1882
På Lokalrådets vegne
Jinnie og Janus

Helnæs Kultur og Musikforening
En aften med Phillip Faber
Helnæs Kultur- og Musikforening har sluttet koncert
sæsonen, men vi har planlagt en bustur til Esbjerg Musikhus
for at opleve Phillip Faber. Turen er først den 1. februar
2022, men man skal melde sig NU, hvis man vil med. Læs
meget mere om, hvad vi ellers skal se på turen på
foreningens hjemmeside www.helnæskultur.dk i det seneste
Nyhedsbrev. Tilmeldingsfristen er overskredet, men hvis der
stadig er ledige pladser til turen, finder vi ud af det. Marianne
Therp

Nyt fra Lokalrådet

➔ Vi har fået tilsagn fra Assens kommunes turist pulje
om 100.000 kr til naturlegeplads for børn og voksne
på sportspladsen. Vi har nedsat en gruppe, som
arbejder videre med projektet og yderligere
fondssøgning.

➔ Og så vil vi gerne takke for fremmødet til indvielse
af Helnæs Beredskabshus og vores første
juletræstænding og ønske alle en glædelig jul og
godt nytår.


