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Det sker i Februar 

 
Helnæs Jagtforening 
Søndag d. 7. februar kl. 10.00 på Søgaard, er der 
kornudlevering til medlemmer bosiddende på Helnæs. 
 
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. og mandag d. 22. februar. 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. 
 
Torsdagsklub  
I Februar måned er der to sammenkomster. D. 4. februar 
kommer Erik Hansen fra Kirkeby med billedforedraget: 
”Fra bondedreng til redaktør”. 
D. 18. februar har vi det årlige bankospil, hvor vi spiller 
om medbragte pakker. 
Begge dage er kl. 14.30 i Borgerhuset, og tag gerne selv 
kop og brød med. 
Mvh. Anne 
 

Frysehuset - Afrimning 
Der bliver afrimet frysehus lørdag d. 20. februar kl. 8.30 
Vi beder derfor folk om at have tømt deres boks inden 
dette tidspunkt. Vi plejer at være færdige ml. 11 og 12. 
Hilsen bestyrelsen. 
 
Ølsmagning for kneitene på Helnæs 
Onsdag d. 24. februar kl. 19.30 i Borgerhusets lokale 1. 
Tilmelding til Dan 6477 1501 / 5152 7269 eller på: 
darajo@mail.dk 
Hilsen Viggo og Dan 
 

 
Det sker i Marts 

 
Dilettant på Helnæs 
Lørdag d. 12. marts er der dilettant i Helnæs 
forsamlingshus kl. 14. og kl. 19. 
Helnæs aktørerne opfører dilettantstykket: ”Fusses Fidus”. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, det bliver en festlig 
forestilling. 
Der kommer mere omtale i næste HelnæsNyt. 
 
Fællesspisning  
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag d. 18. marts 
kl. 18. i lok. 1. Kom og få et dejligt måltid mad. Medbring 
eget service, drikkevarer og godt humør. Tilmelding 
senest søndag d. 13. marts hos Birgitte Elovara på  
tlf 23276858. 
 
Sy og Strik 
Onsdag d. 16. marts ( på grund af påsken bliver der kun 
en gang i marts) 
 
Helnæs Kirke 
Dukketeateret Svantevit viser forestillingen ”Pust”  
2. Påskedag kl. 14.00 i Helnæs Kirke. De fire sogne – 
Sønderby, Kærum, Dreslette og Helnæs er sammen om 
denne herlige oplevelse, der kan ses af både børn og 
voksne.  
”Pust” er en teaterforestilling, der inddrager kirkens rum 
og akustik, som medspiller i en musikalsk og poetisk rejse 
gennem Det gamle og Det nye Testamente. 
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I forestillingens rammefortælling møder vi pigen Gerda. 
Hun stiller nogle af de spørgsmål, som dukker op hos et 
moderne barn, der kommer i kirken. Gerda møder en 
underfundig herre, der bor i kirken. Han kan svare, og 
svarene bliver til dramatik. 
Forestillingen henvender sig til aldersgruppen 4 til 104 år. 
”Pust” er historien om forholdet mellem Gud og 
mennesker. ”Pust” er lyden af liv – fra skabelse til 
Helligåndens komme. Dukketeateret Svantevit sætter 
påske og pinsebegivenhederne ind som højdepunkter i en 
dramaturgi, der begynder med Adam, Eva, Kain, Abel, 
Noah, Moses og ikke mindst Jesus. 
Alle, både unge og gamle, kan glæde sig til en herlig 
forestilling mandag d. 28. marts kl. 14.00 i Helnæs 
Kirke. – De fire sogne betaler for forestillingen, så der 
tages ikke entré. En gratis oplevelse man ikke må snyde 
sig selv for! 
 
 

Det sker i April 
 

Arkivet 
Lørdag d. 2. april er der ”Åbent Hus” i Helnæs 
Lokalhistoriske Arkiv. Temaet bliver: ”Helnæs skole 
gennem tiderne”. Alt, hvad der har relation til skolen, 
tages frem af gemmerne. Billeder, bøger, undervisnings-
materialer og film. 
Kom og opfrisk gamle minder og måske genkend dig selv 
på billederne. 
Mvh Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meddelelser 
 

Nytårsløjer eller hærværk? 
I mere end et år har der stået to lamper i vejkanten ved mit 
hus. Det skabte lidt gadebelysning på et mørkt sted 
mellem Søgaard og Stensgaard. I forbindelse med nytåret 
har nogle vandaler fundet det spændende at rive dem op!!! 
Forstå det, hvem der kan? 
Jeg håber virkelig, at de, der fjernede dem køber to nye 
lamper og placerer dem på samme sted, i kanten af min 
forhave, så der igen kan komme lidt lys på et mørkt sted 
på Helnæs Byvej. 
Inger Lund, Helnæs Byvej 69.  
 
Beboerforeningen har på generalforsamlingen valgt en ny 
bestyrelse: René Korsgaard, Anna Nielsen, Kim Dyring, 
Janus Storm, Ane Jensen, Palle Hermansen og Andreas 
Schnalke.  
Hele Rapporten fra generalforsamlingen kan snart ses på 
Beboerforeningens hjemmeside helnæs.dk. 
 
Hvis der er flere erhvervsdrivende, som gerne vil have 
deres adresse og telefonnummer med på bilagsseddelen til 
tilflytterbrochuren, send mail til hebefo@gmail.com.  
 
 

Køb, salg og bytte 
 

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

 


