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September: 
Tirsdage i september: Petanque 
12. sept: Nordisk koncert - Musik og Kultur 
13. sept: Arkivets Byvandring 
13. sept: Høstgudstjeneste  
15. sept: Menighedsrådsvalg 
21. sept: Generalforsamling - Borgerhuset 
24. sept: L´Hombre start 
26. sept: Jesper Buhl - Musik og Kultur 
27. sept: Helnæsbrød 
27. sept: Børnegudstjeneste 
30. sept: Syogstrik 

Oktober: 
4. okt: Højskoledag 
15. okt: Torsdagsklub start 
22. okt: Syogstrik 
25. okt: Helnæsbrød 

Det sker i September 

Petanque i september. 
Vi udvider sæsonen således at vi spiller hver tirsdag kl. 
18:00 i september måned på sportspladsen, Hegningen. 
Alle er velkomne og vi har kugler til gæster og 
prøvemedlemmer. Det er bare FOR hyggeligt at spille, så vi 
kan slet ikke få nok. 
PVA. Jacob Lundgaard. Tlf. 24962305 

Arkivets Byvandring 2020 
Helnæs Lokalhistoriske Arkiv arrangerer en byvandring 
søndag den 13. september kl. 14, 2020.  
Turen begynder på parkeringspladsen ved Bobakkerne. 
Der fortæller Jørgen Storm historien om området, badehuset 
og den forsvundne gård. Derefter kører vi ad Helnæs byvej 
og gør et par stop undervejs, hvor det er muligt at komme ind 
og se 2 forskellige, spændende haver. Til sidst samles vi i 
Borgerhuset til kaffe og lysbilleder af de huse og gårde, vi 
har passeret på turen. Forhåbentlig bliver der diskussion om 
det, vi har oplevet. 
Alle er velkomne. 
Venlig hilsen.  
På Arkivmedarbejdernes vegne Anne Hansen 

 

Helnæs Kirke - Høstgudstjeneste 
Høstgudstjeneste i Helnæs kirke Søndag den 13. september 
kl. 17.00 - med efterfølgende spisning i Forsamlingshuset. - 
Ingen tilmelding.  

”Alle gode gaver, de kommer oven ned. 
Så tak da Gud, ja, pris dog Gud, 
for al hans kærlighed”  

De mange gode gaver, som kommer til os gennem livet, 
takker vi for ved høstgudstjenesten. Her på Helnæs opfordrer 
vi alle til at medbringe noget, som I har ”høstet” i jeres have 
– og måske forarbejdet. 
Det hører også med til de ”gaver, som kommer oven ned”. 
Hvis I tager lidt med, bliver det til gaver igen, da vi under 
høst-spisningen holder auktion over jeres gaver, og pengene 
sender vi til menighedens barn fra SOS - børnebyer. KOM 
og deltag i den smukt pyntede kirke – pyntet af frivillige og 
nyd, at synge med på høstens dejlige salmer og sange. 

Helnæs Kirke - Menighedsrådsvalg 
Deltag i valget til Helnæs menighedsråd i år. Kom – og vær 
med til at bestemme, hvem der skal passe på Helnæs kirke de 
næste 4 år.  
Mødet, hvor valget foregår, er på Valgforsamlingen 
Tirsdag 15. september kl. 19.30 i Borgerhuset. 
På mødet vil man finde frem til hvem, der gerne vil stille op. 
Overvej derfor inden, om det er noget for dig selv eller om 
du kender en, du vil foreslå. 
Efter debat vil vi opstille kandidater til valget ved at 
gennemføre en afstemning. Den afstemning afgør, hvem der 
er valgt til menighedsrådet for de næste 4 år. Se dagsorden 
punkterne herunder. 
Vel mødt til valgforsamling 
· Gennemgang af menighedsrådets opgaver, kompetencer og 
hidtidige arbejde  
· Opstilling af kandidater 
· Præsentation af kandidater 
· Debat og mulighed for spørgsmål til kandidater 
· Gennemgang af afstemningsregler ved valgbestyrelsen 
· Skriftlig hemmelig afstemning 
· Optælling og annoncering af afstemningsresultatet ved 
valgbestyrelsen 
· Orientering om mulighed for afstemningsvalg og fristen for 
indlevering af en kandidatliste 
Det nye menighedsråd tiltræder, og arbejdet kan gå i gang fra 
1. søndag i advent, den 29. november 2020. I løbet af aftenen 
er menighedsrådet vært ved en forfriskning 
Med venlig hilsen menighedsrådet 

fortsættes → 



 
Helnæs Borgerhus - Generalforsamling 
Mandag den 21. september 2020 kl. 20.00 i lok. 1 
Generalforsamlingen blev aflyst pga. Coronavirus, 
COVID-19. Nu prøver vi igen med invitation til 
generalforsamling. 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1.   Valg af ordstyrer og referent. 
2.   Formandens beretning. 
3.   Fremlæggelse af årsregnskab. 
4.   Indkomne forslag. 
5.   Budget og støttebeløb. 
6.   Valg til bestyrelsen. 
To bestyrelsesmedlemmer for 3 år Susan Ascot og Peter 
Møller (begge modtager genvalg). 
To suppleanter Peter Hansen og Stig Nør Larsen (begge 
modtager genvalg). 
7.   Valg af to bilagskontrollanter Karl Åge Larsen og Hans 
Larsen samt  Peter Hansen som bilagskontrollant-suppleant 
(alle modtager genvalg). 
8.   Eventuelt. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 8 
dage før generalforsamlingen. 

L´hombre. 
Så starter L´hombrespillet igen efter sommerferien. 
Torsdag 24 sept. kl. 18.00 i Borgerhuset, med medbragt 
mad og drikke, fremover torsdag i ulige uger. 
Udover spillet, er der meget socialt samvær, da der hver gang 
trækkes lod om, hvem man skal spille sammen med. 
Samt ved aftenens kaffepause, her løses verdens problemer!  
Skulle nogen få lyst, at lære spillet, så ring til Jan på 
64771952 inden 10. sept. så man kan få noget skriftligt 
materiale og få spillet nogle gange, sammen med andre 
begyndere, inden det går løs den 24. september. 
Venlig hilsen Jan 

Helnæs Kultur- og Musikforening  
præsenterer: 
-Nordisk koncert, Ensemble Sirius Lørdag d. 12. september 
kl. 20.00  
-Jesper Buhl med gæster Operakoncert Lørdag d. 26. 
september kl. 20.00 
Læs mere om koncerterne på www.helnæskultur.dk 
Det er i denne tid sådan, at alle, der vil overvære koncerter 
på Helnæs, skal tilmelde sig på forhånd på enten 
www.helnæskultur.dk eller på telefon 6173 4540. 
Begrænsning af antal gæster gør, at man ikke kan komme 
uden at have sikret sig plads. For at undgå kø-dannelse, skal 
koncerten betales ved tilmeldingen på enten MobilePay 
48047 eller til konto 0847 0000528285. Priser pr. hoved: 
175, 100 kr./medlemmer, 50 kr./børn og unge. Dørene åbnes 
kl. 19.15. Ved operakoncerten lægges der 50 kr. på 
voksenbilletterne. Før koncerten og i pausen sælger vi 
forfriskninger. Vi tager imod kontanter eller MobilePay.Når 
max deltagerantal er nået, opretter vi venteliste. Vil man på 
venteliste, skal man ringe til 6173 4540 

 
 
 

Helnæsbrød 
Efter en lille hedebølgepause holder vi igen åbent i vores lille 
biks. Vi sælger morgenbrød, forsk. brød og rugbrød søndag 
d. 27. september  kl. 8 - 10 i Borgerhuset. Vi sørger stadig 
for god plads og håndsprit. 
 
De Fem Kirker (inkl Helnæs Kirke) 
Børnegudstjeneste Søndag den 27.  kl. 10 i Haarby Kirke.  
Kirketeateret opfører teaterstykket: 
 “Ham Moses der plager!  Fra sivkurv til Det Røde Hav”  
Moses’ liv fortalt med en fantastisk vekslen mellem humor 
og alvor. De 25 roller spilles af to skuespillere og en dukke – 
høj som en mand. Stor hjælp får de dog også af publikum og 
til sidst får en række børn lov til at deltage i udvandringen 
som israelitter og som *Det Røde Hav* 
En forestilling, der på splitsekunder skifter mellem dyb alvor 
og total komik, og som på sin helt egen måde formidler den 
gamle bibelhistoriske beretning for børn og voksne og 
bringer os fra den jødiske påske til vor egen kristne påske. 
Efter forestillingen er pølsevognen på plads uden for kirken 
med fri servering.  
Alle er velkomne. Fri entré 
 
Syogstrik 
Syogstrik starter igen onsdag d. 30. september og jeg 
glæder mig til at mødes med jer og se hvad coronaen, som 
forkortede forrige sæson, gav jer tid til at sy/strikke/hækle. 
Så tag gerne nogle af frembringelserne med. 
Vi er nødt til at nytænke lidt, da vi ikke var nok deltagere til 
at betale for vores bidrag til Borgerhuset i foregående sæson. 
Jeg har gjort mig nogle tanker og fremlægger når vi mødes d. 
30. Håber at se så mange, som muligt onsdag  d. 30. 
september kl 19-21.30 i Borgerhuset lok. 2 
Alle er velkomne.  
Mange sommerhilsner, Pernille (mobilnr: 40433996) 

Det sker i Oktober 

De Fem Kirker (inkl Helnæs Kirke) 
HØJSKOLEDAG på Helnæs søndag 4. oktober Emne: Journalist og 
forfatter Charlotte Rørth og professor i astrofysik, ph.d. i naturvidenskab 
og forfatter Johan Peter Uldall Fynbo fortæller hver for sig om deres 
forhold til tro. 
Program  
10.30 Gudstjeneste Helnæs kirke, Rikke Graff prædiker 
11.45   Middag Helnæs Forsamlingshus 
13.00   Foredrag Peter Fynbo: Videnskab og tro 
14.30   Kaffebord 
15.00   Foredrag Charlotte Rørth: Mødet ml. en moderne livsstil og Jesus 
17.00   Afslutning på højskoledagen 
Pris pr. person er for middag og foredrag kr. 125,- som betales kontant i 
Helnæs Forsamlingshus før middagen. 
Tilmelding snarest og senest den 10. september til Marianne Therp på 
mail:  mstherp@gmail.com eller på sms til 2720 1668. 
Arrangeret af Helnæs menighedsråd for De 5 kirker: Sønderby, Kærum, 
Haarby, Dreslette og Helnæs sogne  Alle er velkomne! 

 
Torsdagsklub 
Vi begynder næste sæson i Torsdagsklubben  den 15. oktober kl. 14.30 i 
Borgerhuset. 
Mere info i næste HelnæsNyt. 
Alle er velkomne! Venlig hilsen Anne 

Syogstrik 
Torsdag d. 22. oktober.  

 


