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Januar 2022
Torsdagsklub
Arrangementet d. 6. januar er aflyst pgr. af corona
restriktioner
!!! medbring venligst gyldigt coronapas
Den 20. jan. får vi besøg i Torsdagsklubben af
Hårbymusikanterne ved Jørgen Kristensen, der bliver festlig
optræden og fællessang. Husk kop og brød
Alle er velkomne Venlig hilsen Anne
L´hombre.
!!! Den oprindelige plan for 2022 var opstart 6. jan. 18.30 og
derefter spil i ulige uger.Med den nuværende Coronasituation
vil jeg foreslå at vi stemmer af en af de første dage i 2022.
Erik ”Skomagerhuset”
Helnæs Lokalarkiv
Helnæs byvej 63, har åbent lørdag d, 8. januar kl. 9.30 til
11.30
Syogstrik
!!! Om coronasituationen vil, er der syogstrik onsdag d. 12.
januar og onsdag d. 26. januar kl. 19- 21.30 i lokale 2.
Evt aflysning vil ske på Helnæs Facebookside og pr sms til
dem jeg har nummer på. Så tjek lige Facebook inden.
Medbring kaffe/te til eget forbrug. Alle er velkomne.
Pernille ( 40433996)
Syogstrik - Temadag
!!! Også her gælder det, at det er den aktuelle
coronasituation, som råder. evt aflysning sker som ovenfor
beskrevet.
Temadag 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.
Medbring garn i to forskellige farver, men samme
tykkelse/løbelængde, og rundpinde, som passer til garnet og
gerne ekstra rundpinde i en tykkelse større og en i mindre, da
man ofte behøver tyndere pinde til tofarvet patent. Medbring
madpakke og drikkelse. Jeg sørger for te og kaffe.
Helnæs Jagtforening - Generalforsamling
Den 20. januar 2022 kl. 19.00 lokale 1, 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.
Helnæs Frysehus
Frysehuset indkalder til generalforsamling torsdag d. 20.
januar kl 19.00 i Borgerhuset lok. 2.
Vi mangler medlemmer i bestyrelsen, så er du
interesseret i at være med, kan du kontakte Kirsten på tlf
21649210, for evt spørgsmål. Det kan oplyses at det er et
meget lille arbejde og hyggeligt, at være med.
Mvh Bestyrelsen
Fællesspisning
Der er, hvis ellers corona vil, 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.

Februar
Syogstrik
Der er syogstrik d. 9. feb. og d. 23. feb. I borgerhuset lok. 2
kl. 19-21.30 Medbring kaffe/te til eget forbrug. Alle er
velkomne. Pernille ( 40433996)

Informationer
DILETTANT 2022
!!!Grundet den nuværende Coronasituation, ser lokalrådet sig
desværre nødsaget til at udsætte dilettanten. Forhåbentligt til
senere på året. Vi vender tilbage, når vi har en ny dato.
På lokalrådet vegne, Jinnie & Janus"

Nyt fra Lokalrådet

🎅🎄

Bestyrelsen holder juleferie og derfor intet møde i
december.
Vi ønsker alle et godt nytår med håbet om, at samfundet snart
kan vende tilbage til normale tider med bl.a. et socialt liv.
Husk at passe på jer selv og hinanden.

🙌

