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Marts 2022

Torsdagsklub
Torsdag den 3. marts kommer Kis og Flemming Thybo
med et spændende emne: "Projekt Kenya" i ord og billeder
og musik til fællessangene. Borgerhuset, Helnæs byvej 63,
kl. 14.30
Den 24. marts får Torsdagsklubben besøg af Ruth Espersen,
køkkenassistent ved Kong Fr. d. 9. og Dronning Ingrid. Hun
fortæller om sit arbejde på slottene og rejserne med de
kongelige.
Ved begge arrangementer gælder: Husk kop og brød til eget
forbrug. Alle er velkomne!
Hilsen Anne

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Lokalarkiv, Helnæs byvej 63, har åbent lørdag den
5. marts, kl. 9.30 til 11.30

L´hombre
Der spilles torsdag i ulige uger. kl 18.30 i Borgerhuset.
Erik ”Skomagerhuset”

Syogstrik
Onsdag d. 9. marts og onsdag d. 23. marts kl 19.00 - 21.30
i Borgerhuset lok. 2. Medbring kaffe/te til eget forbrug. Alle
er velkomne.  Pernille ( 40433996)
Syogstrik - Temadag
Jeg prøver at arrangere temadag - tofarvet patent, d. 2. april
fra kl. 9.00 - 15.00. Her vil jeg gerne have tilmelding på
40433996 senest d. 28. marts.
Pernille

Red Lillebælt
Der afholdes generalforsamling i Red Lillebælt tirsdag d.
15. marts kl 19.00 i Borgerhuset. Dagsorden er sendt ud til
medlemmerne på mail.

Helnæs Frysehus - ! Afrimning !
Vi afrimer frysehuset lørdag d. 19. marts. Det betyder at
jeres bokse skal være tømt senest d. 19. marts kl 8.00 og
hvis muligt gerne dagen før.
Mvh Bestyrelsen

Fællesspisning
Der er fællesspisning fredag d. 25/3 kl 18.00 i Borgerhuset.
Medbring service og drikkevarer til eget forbrug
Tilmelding senest søndag d. 20/3 til Peter på tlf. 20 12 35 47
Vel mødt, Madholdet.

Helnæs Vandværk
Der er generalforsamling i Helnæs Vandværk onsdag d. 30.
marts kl. 19.00 - Se vedhæftet indkaldelse.

Nyt fra Lokalrådet

Helnæs Lokalråd afholdt generalforsamling den 23 februar.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Ane Kirstine Munk Carlsen
Næstformand: Simon Jørgensen
Kasserer: Christian Dollerup
Sekretær: Gunvor Kampp
Øvrige: Janus Storm, Jinnie Hemmingsen, Lars Scheffmann

Vi fortsætter med at holde bestyrelsesmøder den sidste
onsdag i måneden.
Og vi informerer via HelnæsNyt, direkte e-mail, omdeling
eller på facebook gruppen “Helnæs”.
Henvendelser og spørgsmål er altid velkomne og bedes rettet
direkte til lokalraad@helnaes.dk
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