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Det sker i Oktober
Fællesspisning
Der er fællesspisning fredag d. 7. oktober. kl. 18.00 i
Borgerhuset. Medbring service, drikkevarer til dig/jer
selv og godt humør. Tilmelding hos Bente på 64771521,
senest onsdag d. 5. oktober. Vi glæder os til at se jer.
De bedste hilsner Kamma, Erik, Bente, Hans, Annelise
og Hanne.
Før fællesspisning – kl. 17.45 får vi besøg af Paw fra
Support-El. Han vil fortælle, hvordan du/i kan spare penge
på elregningen og samtidig støtte Borgerhuset og hvordan
man tilmelder sig fynsksupportel.dk.
Helnæs Jagtforening – Dyrejagt
Helnæs Jagtforening afholder den traditionelle dyrejagt
mandag d. 10. oktober. Alle er velkomne som klappere.
Mød op og se Helnæs fra en anden side. Vi starter fra
Østergård kl. 9.00. Der vil være en frokostpause ved
middagstid, så husk en god stor madpakke. Vi forventer at
være færdige ved 16-tiden. Parkering på marken, på
modsatte side af vejen ved Østergaard!
Helnæs Jagtforening - Vildtspil
Tirsdag d. 11. oktober er der vildtspil kl. 19.00 i Helnæs
Forsamlingshus. Kom og få en hyggelig aften med
chance for at vinde ænder og halve rådyr og meget andet.
Se om du kan vinde den sagnomspundne ”helt vilde”
gevinst.
Sy og strik
Der er Sy og Strik torsdag d. 13. og onsdag d. 26.
oktober. Tag dit håndarbejde med og kom til en 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)
Ølsmagning for knejtene på Helnæs
Hej igen alle ølsmagere (mænd bosat på Helnæs, red.).
Så starter vi den nye sæson op. Onsdag d. 19. oktober
kl. 19.30 i Borgerhuset lok 1. Tilmelding til Dan
64771501 / 51527269 eller darajo@mail.dk , hilsen Dan

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 til et spil kort,
hyggeligt samvær og hør om vinterens program.
De følgende gange foregår i Borgerhuset.
Mvh Anne
Tarteletfest – Helnæs Forsamlingshus
Der er tarteletfest d. 28. oktober kl.18.30 i Helnæs
Forsamlingshus. Aftenens gæst er Maria Grønlykke.
Traditionen tro serveres 5 tarteletter inkl. kaffe eller te.
Øl, vin og vand købes i baren. Billetter kr. 175,- pr. pers.
bestilles hos Pia Skøtt, Helnæs Byvej 54 eller på tlf.
64771021 eller mobil 21634532 senest d. 16. oktober
Vh. Forsamlingshuset og Beboerforeningen
Helnæs Kro
Der er Vildt Buffet på Helnæs Kro d. 29. oktober kl.
18.30. Pris pr. person: kr. 325,- Tilmelding på 64771341
Blomsterbinding – Borgerhuset
Borgerhuset inviterer til blomsterbindingskursus mandag
d. 31. oktober kl. 19.00 – ca. 22.00.
Dorthe fra Boutique Passiflora i Haarby vil hjælpe med
dekorationer i naturmaterialer. Du kan selv medbringe
materialer fra naturen eller købe ved Dorthe. Borgerhuset
er vært ved kaffe, te og kage, husk service. Prisen for
kurset er kr. 100,- + 10,- til Borgerhuset.
Tilmelding: birgitte@elovara.dk eller på mobil 23276858.
Vh Borgehuset

Det sker i November
Torsdagsklub
Torsdag d. 3. november kl. 14.30 i Borgerhuset
kommer Kaptajn Niels Thomsen og fortæller om sit liv
og ”Operation Syrien”.
Alle er velkomne. Husk kop og brød.
Vh Anne
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Helnæs Kro
Der er Vin og Gourmet Aften d. 4. november kl. 18.30.
Pris pr. person: kr. 550,- Tilmelding på 64771341.
Fælles arbejdsdag – Borgerhuset
Lørdag d. 5. november kl. 10.00. Vi har sat ny dato for
arbejdsdagen. Vi har brug for hjælp til forarbejdet med
reparation af gulv i sal 1 (den store sal). Vores håndværker
fjerner gulvbelægningen. Vi vil herefter fjerne det gamle
fundament og stå for støbning af nyt gulv. Herefter
kommer vores håndværker og spartler og lægger ny
belægning. Hele reparationen vil foregå fra torsdag d. 3.
nov. til og med d. 13. nov., så sal 1 er ikke til rådighed i
dette tidsrum. Bestyrelsen håber, at evt. arrangementer kan
lægges i sal 2 (biblioteket) i den periode.
Udover hjælp til ovennævnte har vi brug for hjælp til
almindelig rengøring i alle rum og ind- og udvendig
vinduesvask. Borgerhuset er vært ved rundstykker, en
håndmad, 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 på mobil
23276858.
Vh Borgerhuset

Det koster kr. 250,- for ½ sæson (september – december).
Der er ikke gymnastik i efterårsferien.
Instruktør: Charlotte Foss Madsen.

Det sker senere
Borgerhuset – Arrangementer i 2017
Glæd dig til arrangementer i det nye år. Bestyrelsen
planlægger følgende kurser. Nærmere info følger.
Pastafremstilling
Kurset foregår i MADlejrs køkken. Madtilberedning tager
ca. 2 – 2,5 time og vil inkludere 3 retter mad. Hvis man
har en pastamaskine, må man gerne tage den med samt ens
foretrukne knive og forklæde. Der kan være 20 deltagere
på kurset, som udbydes først i det nye år.
Flødebollefremstilling – tur til Odense Chokoladehus
Har i lyst til en tur til Odense Chokoladehus en aften i det
nye år? Chokoladehuset afholder kursus i flødebollefremstilling. Vi mødes til en hyggelig aften med søde
sager. Minimum 10 deltagere.
Vh Borgerhuset

Køb og Salg
Sy og Strik
Mandag d. 7. og onsdag d. 23. November
Kun for piger/damer – bytte, salg eller foræring
Mandag d. 28. november kl. 19.00 i Borgerhuset,
Holder vi tøj-bytte-aften.
Kom og byt eller sælg det tøj, du ikke bruger længere.
Vi står for kaffe, te og kage. Vi håber det bliver en rigtig
hyggelig aften. Tilmelding birgitte@elovara.dk eller mobil
23276858.
Vh Borgerhuset.

Meddelelser
Høstgave – Menighedsrådet
Mange tak for jeres gaver til Høstgudstjenesten. Både til
jer, der lagde penge i indsamlingsbøssen og til jer, der
kom med udbytte fra haven.
Tak til jer, der bød på de dejlige ting ved auktionen i
Forsamlingshuset. Der kom kr. 1150,- ind. De er nu sat
ind på kontoen til vores SOS barn.
Vh Menighedsrådet.

Kunst og Lopper
Lørdag d. 1. oktober starter jeg butikken Kunst og Lopper
på Stævnevej 9. Der vil være åbent hver lørdag fra
kl. 11.00 – 16.00.
I butikken kan du bl.a. finde RETRO KERAMIK,
MØBLER, men også mange andre ting og sager til
hjemmet. Desuden er der 2. HAND TØJ –til både børn og
voksne. Lige nu er der en del babytøj.
Der er en del METERVARER, som jeg sælger meget
billigt. Du vil også kunne finde både MALERIER og
GRAFIK af forskellige kunstnere.
Vel mødt (der vil altid være kaffe på kanden)
Kh Munnie
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

Gymnastik
Nu bliver borgerhusets gymnastiksal igen fyldt med glade
motionister. Der er gymnastik hver tirsdag fra kl. 19.00 –
20.00. Alle er velkomne uanset alder. Ingen tilmelding.

2

