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 Det sker i Februar 

 
Helnæs Fiskeriforening 
Ta´ med ud og fisk med fiskestang fra stranden 
I skolernes vinterferie. Helnæs Fiskeriforening indbyder 
børn til en fisketur fra en strand på Helnæs. 
Vi mødes ved Helnæsfiskernes skur på P – pladsen på 
Strandbakken. Derfra kører vi afhængig af vejret til en 
strand, hvor der er læ for vinden. Der står et stort 
opvarmet telt og der er tændt et bål ude på stranden. 
Så skal der fiskes. To fiskere er instruktører og viser 
hvordan man bruger fiskestang, blink, madding osv. 
Fiskestang med madding osv. kan lånes. 
Nogle børn hjælper med at holde bålet i gang sammen 
med et par andre fiskere. Vi laver varm kakao, bager 
pandekager og andre gode sager. 
Bliver man kold af at fiske, kan man gå til bålet eller ind i 
teltet. Får man det for varmt ved bål og telt, kan man fiske. 
Det er næsten som ”Nak og æd en skrubbe med garanti for 
pandekager.” 
Mødested og tid: Fiskernes skur på P Plads 
Strandbakken, Helnæs den 13. og 14. februar kl 10 
Turen slutter samme sted kl 14. 
Man kan tilmelde sig for en dag eller begge dage. 
Medbring: Varmt tøj, regntøj, gummistøvler, kniv, gaffel, 
krus – og fiskestang, hvis du har en. 
Når du tilmelder dig har du samtidig dine forældres 
tilladelse til at køre i en af helnæsfiskernes biler til og fra 
skur og fiskeplads ved stranden. 
Forældre er velkomne til at deltage. Børn over 10 år kan 
komme alene. Børn under 10 år ifølge med en voksen. 
Tilmelding til Kim Dyring på telefon  42 43 19 63 
Max antal deltagende børn: 12  pr dag – Først til mølle. 

 Syogstrik 
Torsdag d. 7. februar og onsdag d. 20. februar. 
Kom med dit håndarbejde og hyg med alle vi nørkleglade 
på Helnæs. Vi mødes kl. 19 og fortsætter til ca. 21.30. 
Medbring selv kaffe el. te og kop. Vi skiftes til at have  

kage med. evt. spørgsmål kan rettes til Pernille på 
40433996.  

Torsdagsklub 
Den 7. februar kl. 14.30 kommer Birthe Lis og Bent 
Kristensen i Torsdagsklubben og fortæller en 
familiehistorie omkring en kirkekrone. Kom og hør en 
spændende efterforskning i familien 
Den 21. februar kl. 14.30 afholder Torsdagsklubben det 
årlige bankospil. Deltagerne bedes medbringe en pakke 
hver. Der er gevinst til alle. 
Begge dage er i Borgerhuset. 
Alle er velkomne. Venlig hilsen Anne 
 
Helnæs Jagtforening 
Søndag den 10. Februar kl. 10 - 11 er der udlevering af 
korn til foreningens medlemmer. Udleveres på Søgaard 
 
Tarteletfest 
Der er tarteletfest lørdag den 16. februar kl. 18.30 i 
Forsamlingshuset. 
I år kommer to af Assens Bakkepiger Jette og Marianne 
akkompagneret af Jens Bertelsen. 
Menuen er som altid tarteletter. Pris kr. 175,- pr. person. 
Tilmelding hos Pia Skøtt , Helnæs Byvej 54 senest fredag 
8. feb.  
Pia træffes også på tlf. 64771021 eller mobil 21634532 
 
Helnæs Frysehus 
Frysehuset afrimer fryserne lørdag d. 23. februar. 
Fryserne skal være tømt senest kl. 8.30. I får et klip i låsen 
hvis den ikke er tømt.  
Hilsen Bestyrelsen 
  

 Det sker i Marts  
 
Fællesspisning 
Fællesspisning i Borgerhuset 
Vi mødes næste gang fredag den 1. marts kl. 18. 
Tilmelding senest 23. februar til Bente Haines 
på telefon 6066 3341 

 



 

 
Helnæs Forsamlingshus 
Helnæs Forsamlingshus afholder Fastelavn søndag den 2. 
Marts 2019 fra kl. 15.00 
Der vil i år være tilmelding til dette arrangement. 
Der vil senere komme seddel med Dan. 
Vh. Bestyrelsen 
 
Torsdagsklubben 
Den sidste sammenkomst i Torsdagsklubben i denne 
sæson, er den 7. marts.kl. 14.30, der kommer Palle 
Jensen, Odense og underholder med:  "Bilen på billedet 
fra Bellahøj". Flere vil huske Palle Jensen  
som en humoristisk fortæller. 
Alle er velkomne. Hilsen Anne 
 
Helnæs Lokalhistoriske Arkiv 
holder åbent hus og årsmøde lørdag den 9. marts i 
Borgerhuset. Flere oplysninger i næste måned. 
Venlig hilsen, Arkivet 
 
Red Lillebælt 
Der afholdes generalforsamling i Red Lillebælt onsdag d. 
6. marts kl. kl. 19.00 i Borgerhuset. Der sendes 
indkaldelse og dagsorden ud til medlemmer.  
 
Syogstrik   
Torsdag d. 7. marts og mandag d. 18. marts 
Kom med dit håndarbejde og hyg med alle vi nørkleglade 
på Helnæs. Vi mødes kl. 19 og fortsætter til ca. 21.30. 
Medbring selv kaffe el. te og kop. Vi skiftes til at have 
kage med. evt. spørgsmål kan rettes til Pernille på 
40433996.  

Det sker senere 
   
Helnæs Kultur- og Musikforening 
PROGRAM 2019 
Generalforsamling:  11. april kl. 19 
Babettes gæstebud, koncertfortælling med spisning: 
lørdag 11. maj kl. 16 
Tango Sensation: lørdag 29. juni kl. 20 
The Quiggs skotsk folkemusik: lørdag 13. juli kl. 20 
Christina Bjørkøe og Niels Hav. Klassisk musik og lyrik 
lørdag 27. juli kl. 20 
Mississippi StomperS, Jazzkoncert og dans i gårdhaven 
lørdag 10. august kl. 20 
Helnæs foredrag stendyssernes tid, med spisning af 
oldtidsmad: lørdag 24. august kl. 16 
Høxbro & Davis tidlig musik: lørdag 24. august kl. 20 
Trio Chr. Søegaard, Jazz -  viser - sange: lørdag 07. sept. 
Jesper Buhl med gæster, operakoncert: lørdag 21. sept. 
Programfolder med nærmere omtale, omdeles før 
generalforsamlingen og til den tid kan man også se 
programmet på: www.helnæskultur.dk 

Meddelelser 
 
Maries 100-års fødselsdag 
På vegne af Helnæs Lokalråd var Ane og jeg taget ud til 
Marie Jørgensen for at ønske tillykke med de 100 år. Fra 
alle på Helnæs medbragte vi en flot lagkage med et billede 
af Helnæs samt en kopi af avisen den 11.01.2019. Det var 
til stor glæde for alle gæsterne. Flere af dem læste med 
interesse hvad avisen skrev for 100 år siden. Tak for nogle 
gode timer. 
Anna Nielsen, Strandbakken 28 
 
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen 
Miljøforeningen 'Red Lillebælt' har nu passeret 300 
betalende medlemmer, mestendels fra Vestfyn og 
Nord-Als. 
Myndighedshøringen der er den første del af VVM 
rapportens er i gang, Assens kommune har lavet en solid 
indsigelse. Dette er trin et, før borgerne bliver hørt. Den 
offentlige høring kan i princippet ske allerede fra Februar. 
Vi forventer dog, at sagsbehandlingen er noget mere 
langsom. I lignende sager har det taget et par år. Den 
foreløbige rapport kan hentes på 
https://lillebaeltsyd.dk/forundersogelsen/#rapporten.  
Vent med at komme med input, til rapporten er kommet i 
offentlig høring, før har de ikke fået de åbenlyse fejl rettet. 
Næste møde i arbejdsgruppen kombineres med 
generalforsamlingen Onsdag d 6. Marts kl. 19.00. 
Vi mangler pt hjælp til at drive vor web-side, og til at få os 
placeret på de sociale medier - er der nogen der har mod 
på det ?  
 
Red Lillebælt 
Vi vil naturligvis gerne have flere medlemmer. Det er 
super billigt og helt uforpligtende. 
Årligt kontingent er på kr. 50,- per person. Kontingent kan 
indbetales på følgende vis: 
MobilePay 74257 - Skriv gerne mailadresse i 
beskedfeltet.  
Bankoverførsel 2370-6288110105 skriv gerne 
mailadresse i beskedfeltet. 
Kontanter kan overdrages til et bestyrelsesmedlem. 
Mvh Anders Lindskov, formand. tlf. 21274376 
 

Køb - Salg - Bytte 
Sælges. 
Motorsav Stiga SP 340 kun brugt en enkelt gang, 500 
kr. Henvendelse Bente Haines tlf. 60663341 
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