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Det sker i Februar 
 
Lokalrådet - Generalforsamling 
Husk Lokalrådets generalforsamling onsdag d. 7. februar 
kl. 19.00 i Helnæs forsamlingshus.  
Fra kl. 20.30 er der informationer og oplæg fra vind-
møllegruppen på Helnæs. Her er der også åbent til gæster.  
 
Torsdagsklub 
Den 8. feb. kl 14.00 kommer Helge Nordholdt fra Bjørnø 
og fortæller om sin tid med Siriuspatruljen højt mod nord. 
Bemærk, det er kl. 14.00, da han skal nå den sidste færge 
fra Faaborg til Bjørnø. 
Årets bankospil er den 22. februar kl. 14.30. Vi spiller 
om medbragte pakker. Alle er velkomne, og medbring 
gerne kop og brød til eget forbrug begge dage. 
Mvh.  Anne 
 
Sy og Strik 
Der er Sy og Strik d. 8. februar og d. 28. februar  kl. 19 
i Borgerhuset. Tag dit håndarbejde med, og kom og hyg 
med alle vi andre håndarbejdsglæde helnæsboere. Tag 
kaffe/te og kop og tallerken med, vi skiftes til at have 
kage med. Evt. spørgsmål på 40433996 Pernille. 
 
Helnæs Forsamlingshus 
Søndag d. 11. februar kl. 14.00 er der fastelavnsfest i 
Helnæs forsamlingshus. Vi slår katten af tønden, uddeler 
præmier til kattekongen og kattedronningen og leger 
forskellige lege. Der er præmie til det bedst udklædte barn 
og den bedst udklædte voksne. Entre kr. 40,- I prisen er 
inkluderet kaffe eller sodavand samt en fastelavnsbolle. 
Alle er velkomne. 
På gensyn, Bestyrelsen. 
 
Ølsmagning for kneitene på Helnæs 
Onsdag den 14. februar klokken 19.30, lok. 1  
i Borgerhuset. Tilmelding til Dan 6477 1501 / 51527269 
eller darajo@mail.dk.  
Hilsen Viggo og Dan  

 

 
 
 
 
 
Dilettant på Helnæslørdag d. 24. Februar kl.14.00 og 
19.00 er der igen dilettant på Helnæs. Holdet gik så småt i 
gang før jul. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen for en 
sjov oplevelse. 
 
 
                                                                                     

    Det sker i Marts 
 
Aftenandagt i Helnæs Kirke 
Fredag, d. 2. marts kl. 17.00. Lad os mødes i kirken til 
en kort andagt. Her vil vi synge salmer i fællesskab, samt 
høre en kort udlægning af en tekst, som passer til anled-
ningen. Det hele varer en halv times tid - hvorefter vi kan 
fortsætte til Borgerhuset og nyde lidt god mad sammen 
med andre. Man er selvfølgelig også velkommen, selvom 
man ikke skal til fællesspisning. 
Vh fra menighedsrådet 
 
Fællesspisning 
Fredag, den 2. marts kl. 18.00 er der fællesspisning. 
Besætningen er denne gang et rent herrehold, så der vil  
nok ikke være så meget salat. Kan du/i ikke undvære det, 
må i hellere medbringe det sammen med service og 
drikkevarer :-) Tilmelding hos Peter senest d. 25. februar: 
SMS: 20123547 eller mail: peter@soegaardh.dk  
 
Whisky smagning - Verdens whiskyer 
En whisky rundtur blandt de mange lande der har en lang 
tradition for whisky fremstilling. 
Her vil være god mulighed for at få opfrisket geografi 
kundskaberne. Aftenen vil være krydret med eg, malt, lidt 
røg, og en del anekdoter. Onsdag d. 7. marts kl. 19.00 i 
Borgerhusets lok. 1. Pris 100 kr. pr. snude. Flaskerne 
rækker til 35 personer, så meld dig til i god tid.  Evt. 
overskud går til borgerhuset, underskud overføres til 
Anders’ barskab. 
Tilmelding: Anders helst sms 21274376, eller e-mail 
anders.lindskov.33@gmail.com eller: 
Dan tlf. 64771501/51527269, e-mail: darajo@mail.dk  
Hilsen Anders og Dan 
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Helnæs Frysehus 
Vi afrimer fryseboksene i Frysehuset d 3. marts. 
Boksene skal være tømt kl 8.30. 
mvh Bestyrelsen 
 
Torsdagsklub 
Sidste torsdagsklub i denne sæson er den 8. marts,  
hvor vi kan glæde os til at høre Ole Buhl Nielsen  
fra Brahetrolleborg. Flere oplysninger i næste HN. 
Mvh.  Anne 
 
Sy og strik 
Der er Sy og Strik d. 15. marts, 4. kl. 19.00 i 
Borgerhuset.  
Helnæs Forsamlingshus 
Torsdag den 15. Marts 2018 fra kl. 19.00 til kl. 22.00 
spiller De Thorøhuse Spillemænd i Helnæs 
Forsamlingshus. 
Der er fri entre, kaffe m.m. kan købes, alle er velkommen 
 
Borgerhuset  
Lær at sy de populære samerarmbånd 
Lørdag den 24. marts kl. 10.00-15.30 kan du lære at sy 
et samerarmbånd. Kurset tager ca. 5 timer. Medbring selv 
madpakke, Borgerhuset er vært ved kaffe og kage.  
Undervisning koster ca. kr. 225,- ved tilmelding af 12 
personer. Materialeudgifter vil være ml. 75,- og 130,- kr. 
Læs evt. mere på Dorte Erichsen blok: kontrast-i-stil-og-
stof.blogspot.dk – super flotte ting ;-)  
Vi glæder os til en hyggelig lørdag. Tilmelding til Birgitte 
på mobil 23276858 senest d. 14. marts 
 
Borgerhuset  Generalforsamling 
Borgerhuset inviterer til generalforsamling mandag d. 26. 
marts kl. 19.30. Nærmere info bliver udsendt.  
De bedste hilsner bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Det sker senere 
 
Sy og strik 
Der er Sy og Strik d. 4. april og 23. april  
 
Helnæs Forsamlingshus 
Årskalender 2018: 
11. Februar: Fastelavn 
5.   Juni: Grundlovs komsammen 
14. Juli: Fugleskydning 
14. September: Sangaften 
13. November: Generalforsamling 
15. December:Juletræ 
 
 

Meddelelser 
 
Sankt Hans aften på Helnæs 
Hvem vil være med til planlægningen? 
Mange af os har nydt at mødes ved Arnes strand og fejre 
Skt. Hans aften sammen, og vi er nogle stykker fra 
Helnæs Kultur- og Musikforening, der gerne vil arbejde 
med det. Vi har talt med Dan og vi vil meget gerne have 
flere med.  
Kontakt Dan eller mig, hvis I vil være med til et 
planlægningsmøde i februar, så finder vi sammen en dato.  
Marianne Therp 6477 1668 eller 2720 1668. 
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