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Det sker i Januar 

 
Sy og Strik 
Sy og strik starter igen torsdag d. 14. jan. (bemærk, 
datoen er ændret i forhold til sidste HelnæsNyt) Gangen 
efter er onsdag d. 27. jan. Begge gange kl. 19-21 i 
Borgerhusets lok 2. Alle er velkomne. Medbring dit 
håndarbejde, en tallerken, ske og kop og kaffe eller te.  
(Vi giver 5 kr. hver pr. gang til Borgerhuset for brug af 
lokale og varme). Vh Pernille Naundrup 40433996. 
 
Fællesspisning  
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag d. 15. januar 
kl. 18. i lok. 1. Kom og få et dejligt måltid mad, som med 
garanti er ruccola-frit. Medbring eget service, drikkevarer 
og godt humør. Tilmelding senest søndag d. 10. januar hos 
Hans og Bente på 64771521.  
 
Torsdagsklub  
Med ønsket om et godt nytår til alle Torsdagsklubbens 
brugere, skal der mindes om, at første gang vi samles i det 
nye år, er torsdag d. 7. januar kl. 14.30. Vi får besøg af 
direktør Karsten Plum fra Assens. Han vil underholde os 
med et billedforedrag om familien Plum. 
Torsdag d. 21. januar kl. 14.30 kommer Haarby-
musikanterne ved Jørgen Kristensen og spiller og synger 
for os og med os. Alle er velkomne, husk kop og brød. 
Venlig hilsen Anne 
 
Frysehuset 
Helnæs Frysehus holder generalforsamling onsdag d. 20. 
januar kl. 19.00 i Borgerhusets lokale 2. 
Kontingent kræves ind i løbet af januar. 
Fryserne vil blive afrimet i februar, datoen kommer i 
næste HelnæsNyt.  
Hilsen bestyrelsen. 
 
Ølsmagning for kneitene på Helnæs 
Årets første ølsmagning bliver onsdag d. 20. januar  
kl. 19.30 i Borgerhusets lokale 1. 
Tilmelding til Dan 6477 1501 / 5152 7269 eller på: 
darajo@mail.dk 
Hilsen Viggo og Dan 

 
Helnæs Jagtforening 
Jagtforeningen afholder rævejagt lørdag d. 23. januar kl. 
9.30 med start fra Borgerhuset. Der serveres frokost efter 
jagten. 
Generalforsamling i Helnæs Jagtforening Tirsdag d. 26. 
januar kl. 19.00 i Borgerhuset lok 1. 
 
Beboerforening 
Der er Generalforsamling til Beboerforeningens 
medlemmer tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 19 i 
Forsamlingshuset.  
Hilsen fra bestyrelsen 
 
 

 
Det sker i Februar 

 
Fastelavns fest 
Fastelavnsfest i Helnæs forsamlingshus søndag d. 7. 
februar kl. 14.00 hvor vi slår katten af tønden. 
Mvh. Bestyrelsen  
 
Single Malt Whisky smagning 
Vi har gennem noget tid haft snakket om at lave en whisky 
smagning for beboere på Helnæs (over 18 år), nu skal 
det være! Onsdag d. 10. februar kl. 19.00 i Borgerhusets 
lokale 1. Det vil blive en spændende rundtur til Skotlands 
seks Whisky regioner, kom og lær om Speyside, Islay, 
Peaty og meget mere.  Prisen vil være ca. Kr. 100,- pr. 
deltager. Der er 35 pladser, så tilmelding er efter ”først til 
mølle” princippet. Kommer der under 20 tilmeldinger vil 
smagningen blive aflyst. 
Tilmelding på 51527269 el. 21274376 eller på 
darajo@mail.dk 
Mange hilsner Dan og Anders  
 
Sy og Strik 
Torsdag d. 11. februar og mandag d. 22. februar 
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Meddelelser 
Der skal oprettes en database med Helnæsboernes 
mailadresser, som kan benyttes af beboerforeningen og 
andre foreninger på øen, fx til udsendelsen af HelnæsNyt 
eller opkrævning af kontingent. Hvem der har interesse til 
at arbejde med det, må gerne sende en mail til 
hebefo@gmail.com. 
Hilsen fra Beboerforeningens bestyrelse. 
 

 
Taksigelser 

 
Hjertelig tak for den overvældende opmærksomhed til 
vores Diamantbryllup. Tak til familie, naboer og venner 
for æresport, morgensang og musik. I ønskes alle et rigtig 
godt nytår. 
Kærlig hilsen Kristian og Annelise 
 
Tusind tak for al opmærksomheden til vores sølvbryllup. 
Vi havde nogle fantastiske dage og en dejlig fest. Tak 
fordi vi måtte beholde æresporten, som ekstra 
juledekoration julen over.  
Kh. Anders og Pernille 
 
 

Køb, salg og bytte 
 

Ledig fryseboks  
Hvem vil overtage vores boks i frysehuset? 
Mvh. Andreas og Lene tlf. 30116318. 
 

 


