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Det sker i September 
 
Fællesspisning 
Efterårets første fællesspisning bliver d. 9. september kl. 18  
i Borgerhuset. Medbring service, drikkevarer til dig/jer selv  
og godt humør til os alle. Vi sørger for maden. 
Tilmelding hos Rie senest søndag d. 4. september på 22741168.  
 
Helnæs Kultur og Musikforening 
Den sidste koncert i år, d. 10. september i Helnæs Gl. 
Præstegård, bliver en forrygende operakoncert med Jesper Buhl 
i spidsen for dette stjernehold: Sangerne Kiki Brandt, Mathias 
Hedegaard og Ulla Kudsk og akkompagnatør Britt Krogh 
Grønnebæk. Vi er stolte og glade over at kunne slutte koncert-
sæsonen af med manér. Operakoncerten plejer at spille for fulde 
huse og vi opfordrer jer derfor til at bestille plads til denne aften 
snarest. Skøn optræden, højt humør og dejlige sange fra 
operaens, operettens og musicalens verdener. Gå ikke glip af 
den oplevelse. Vi reserverer bord til alle, der har 
forhåndstilmeldt sig på tlf. 61734540. (læs mere på 
www.helnæskultur.dk) 
 
Byvandring - Stævnevej 
Helnæs Lokalarkiv arrangerer en byvandring søndag d. 11. 
september kl. 14. 
Vi mødes ved Eigils (Brugsens) parkeringsplads  og går på 
Stævnevej og hører om huse og mennesker langs turen. 
Deltagerne er velkomne til at fortælle undervejs. Arkitekt Steen 
Kjær går med og gør os klogere på husenes byggestil. Der bliver 
mulighed for at komme ind og se en have på turen. Efter 
Stævnevej er der samling i Borgerhuset, hvor vi drikker kaffe og 
Janus viser billeder fra Stævnevej før i tiden, fra Sylvest Jensens 
”Danmark set fra luften”. Alle er velkomne. 
På arkivets vegne, Anne 
 
Menighedsrådsvalg 2016 
Der afholdes valg til menighedsrådet på orienterings- og 
opstillingsmøde i Borgerhuset tirsdag d. 13. september  
kl. 19.00 
På orienteringsmødet informeres om: 
- Menighedsrådets opgaver og kompetencer 
- Menighedsrådets arbejde siden sidste valg 
- Kommende opgaver for menighedsrådet 
- Valgregler: Opstilling af kandidatlister og afvikling af valget. 
Efter en pause er der opstillingsmøde, hvor der opstilles 
kandidater med efterfølgende afstemning. 
 

 
 
 
 
 
Har du lyst til at stille op som kandidat til menighedsrådet og 
ønsker yderligere informationer, kan du kontakte 
Marianne Therp: 27201668, Inger Lund: 29270575 eller 
Pia Haahr: 23969319 
 
Gymnastik 
Nu bliver borgerhusets gymnastiksal igen fyldt med glade 
motionister. Vi starter gymnastikhold tirsdag d. 13. september 
fra kl. 19.00 – 20.00. Alle er velkomne uanset alder. Ingen 
tilmelding. Det koster kr. 250,- for ½ sæson (september – 
december). Der er ikke gymnastik i efterårsferien. 
Instruktør: Charlotte Foss Madsen. 
 
Helnæs Kirke – Høstgudstjeneste 
Der er Høstgudstjeneste i Helnæs kirke søndag d. 18. 
september kl. 17.00. 
”Alle gode gaver, de kommer oven ned. Så tak da Gud, ja pris 
dog Gud, for al hans kærlighed.” – Ved Høstgudstjenesten vil 
menighedsrådet opfordre alle til at medbringe noget, som i selv 
har ”høstet” i jeres have. Det er jo alt sammen ”gaver, som 
kommer oven ned.” Gør i det, kan det blive gaver igen. Efter 
gudstjenesten er der spisning i forsamlingshuset. Tilmelding er 
ikke nødvendig. Vi vil under spisningen holde auktion over jeres 
gaver og give de indkomne penge til vores barn fra SOS-
Børnebyerne. Hjælp os med at hjælpe andre. 
 
Borgerhuset – Fælles arbejdsdag 
Lørdag d. 24. september kl. 10.00 holder Borgerhuset  
Fælles arbejdsdag. Vi har brug for hjælp til almindelig rengøring 
i alle rum, ind- og udvendig vinduesvask, lidt havearbejde langs 
gavlen (gl. toiletter og værksted). 
Borgerhuset er vært ved rundstykker, en håndmad inkl. vand og 
øl kl. 12.00, samt kage og kaffe. Det plejer at være nogle 
hyggelige timer – Vi glæder os til at se jer. 
Tilmelding: birgitte@elovara.dk eller mob 23276858. 
 
Sy og strik 
Vi starter sy og strik igen mandag d. 26. september kl. 19 – 21 
i Borgerhuset lok. 2. (biblioteket). 
Tag dit håndarbejde med og kom til hyggelig aften sammen med 
andre håndarbejdsglade folk . Medbring også kaffe/the, kop og 
tallerken. Vi skiftes til at bage. Vi giver kr. 5,- hver pr. gang til 
brug af lokale. Alle er velkomne. 
 Vh Pernille (40433996)  
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L´Hombre´klubben 
Vi starter sæsonen torsdag d. 29. september kl. 18.00  
i Borgerhuset med medbragt mad og drikke. 
En begynder er tilmeldt og der er plads til flere på et 
begynderhold, som øver nogle gange før. Så tag en frisk 
beslutning og ring til Jan tlf. 64771952 hvis du vil være med  
på begynderholdet. 
Jørgen og Jan. 
 
 

Det sker i Oktober 
 
Højskoledag på Helnæs 
Søndag d. 2. oktober på Helnæs fra kl. 11.00 – 17.00 
En ”Lutherdag” som forberedelse til reformationsfejringen i 
2017. 
11.00 Lithurgisk gudstjeneste i Helnæs Kirke med trioen 
”Strings of Joy”. Sange og musik fra middelalderen til vore 
dage. 
12.30 Middag på MADlejer – Helnæs Byvej 63 
13.30 Foredrag om Martin Luthers liv og virke, v. Rejseleder på 
rejserne i Luthers fodspor, Thorkil Jensen 
15.00 Kaffebord. 
15.30 Den Lutherske kirkes virke ude i verden, v. Teolog og 
professor, Viggo Mortensen 
17.00 Afslutning på Højskoledagen. 
Pris for hele arrangementet er kr. 125,- som betales ved 
ankomsten til Borgerhuset ved MADlejeren. Tilmelding senest 
d. 23. September til Vibeke B. Andersen: 64771090 el. 
30697650 Eller til Inger Lund: 29270575.  
Arrangør: Kærum, Sønderby, Dreslette og Helnæs Sogne. 
Alle er velkomne!  
 
Torsdagsklub 
Vi begynder vinterens sammenkomster torsdag d. 20. oktober 
kl. 14.30. Ellen Nørregård, Lindhovedvej 6, har inviteret os på 
besøg den dag. Ellen giver kaffe og brød, vi skal blot selv have 
kop og tallerken med. 
Alle er velkomne – og kom første gang og hør om vinterens 
program. Mvh Anne 
 
Helnæs Jagtforening 
Mandag d. 10. oktober er der traditionen tro klapjagt på 
Helnæs, og tirsdag d. 11. oktober er der vildtspil i 
Forsamlingshuset. Mere herom i oktoberudgaven. 
 
Sy og Strik 
Torsdag d. 13. oktober og onsdag d. 26. oktober. 
 
 

Det sker senere 
 

Helnæs Kultur og Musikforening - Operette tur 
Tilmelding til bustur med Helnæs Kultur og Musikforening -
snarest efter først til mølle princippet 

Selve turen er d. 5. november for at se Dronningens gobeliner på 
Christiansborg og Operettekompagniets opførelse af  ’Den 
Glade Enke’ med bl.a. Thomas Koppel. 
Tilmelding via mail: mstherp@gmail.com eller via tlf: 
61734540 
 
 

Meddelelser 
 

Helnæs Menighedsråd – Kirkegården 
Lidt nyt fra Kirkegården. I dette efterår vil der blive lidt kønnere 
på kirkegården, da vi begynder at plante flere blomstrende 
stauder og senere vil der blive plantet nogle træer, som også vil 
give lidt mere farve til den oplevelse vi har, når vi går rundt på 
kirkegården. 
Vi har fået kontakt til en inspektør på Museum Vestfyn, som vil 
hjælpe os med at undersøge, hvilke gravsten, der er 
bevaringsværdige på grund af måden, de er udformet på. 
Menighedsrådet har allerede besluttet, at alle sten med den 
afdødes titel på, skal bevares, da det er en del af vores historie. 
Alle gravminder fra nedlagte gravsteder tilhører den, der havde 
gravstedet og ønsker man selv at få stenen, kan det godt lade sig 
gøre. Kontakt graver Hanne Albrechtslund eller Marianne Therp 
– 64771668 
Vh. Marianne Therp. 
 
 

Job 
 
Rengøringshjælp søges 
Bestyrelsen søger rengøringshjælp til Borgerhuset ca. 1-2 timer 
pr. uge. Ring og hør nærmere om jobbet og betaling hos Hanne 
Plechinger på 20901322 eller Birgitte Elovara på 23276858. 
 
 
 

Køb, salg og bytte 
 
Sælges 
Flot solidt spisebord samt 6 stole (lyst elmetræ) sælges for kr. 
600,- 
Pænt hjørneskab (malet i smuk almuegrøn farve) sælges for kr. 
500,- 
Henvendelse til Bente Haines, Lindhovedvej 11.  
Tlf: 60663341 
 
Ledig fryseboks  
Hvem vil overtage vores boks i frysehuset? 
Mvh. Andreas og Lene tlf. 30116318. 
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