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Det sker i December
Sy og Strik
Der er Sy og Strik d. 6. december kl. 19. Vi holder juleafslutning og Birthe Lis lægger hus til, så vi mødes på
Ryet 21C (Det er træhuset på hjørnet.)
Tag dit håndarbejde med og kom og hyg med alle vi andre
håndarbejdsglade helnæsboere. Evt spørgsmål på 40433996.
Pernille
Torsdagsklub
Den 7. december er der julehygge i Torsdagsklubben med
oplæsning, sang og speciel pakkeleg. Ellen giver æbleskiver.
Alle er velkomne. Husk kop og tallerken.
Hilsen Anne
Jul på Helnæs
Husk Jul på Helnæs på Søndag. Øen vil syde af aktivitet.
Folder for dagen omdeles i dag samtidig med HelnæsNyt.
Åbent Hus på MADlejr
Hvert år åbner MADlejr døren op for beboerne på Helnæs. I år
bliver det i forbindelse med jul på Helnæs den 10. december.
Klokken 9.00 kan I møde Sanne Vinther, som vil sige lidt om,
hvordan året er gået. Herefter bliver dørene åbnet, så man kan få
et blik ind i MADlejrs hverdag.
Klokken 10.00 er den store bålpande klar – og I kan bage lækre
pandekager, hvortil der er en bred variation af lækkert tilbehør.
Helnæs Forsamlingshus
Husk! Juletræ for børn og voksne lørdag den 16. december
2017. Fællesspisning for voksne om aftenen.
Se program og tilmelding på omdelt seddel.
Gymnastik
Sidste gang med gymnastik for i år er tirsdag d. 12. december.
Vi starter igen i det nye år tirsdag d. 9. januar.
Hilsen Charlotte

Ølsmagning for Kneitene på Helnæs
Ølsmagning for kneitene på Helnæs og juleafslutning onsdag
den 13. december 2017, kl. 18.30 i borgerhusets lokale 1.
Bemærk tidspunktet, da vi skal have tid til også at spise.
Tilmelding til Dan: darajo@mail.dk eller tlf: 5152 7269
senest tirsdagen før (5.dec.).
Hilsen Viggo og Dan.

Det sker i Januar
Sy og Strik
Der er Sy og Strik onsdag d.10. og mandag d. 22. januar
Torsdagsklub
Første Torsdagsklub efter jul er den 11 januar med
Hårbymusikanterne.
Helnæs Kultur og Musikforening
Nytårstur lørdag 13. januar 2018. Læs om koncerten på
www.helnaeskultur.dk. Tilmeld snarest til Helnæs Kultur- og
Musikforening på 6173 4540 eller direkte på foreningens
hjemmeside.
TARTELETFEST
Helnæs Forsamlingshus & Helnæs Lokalråd glæder sig til at se
jer til Tarteletfest, lørdag den 13. januar 2018 kl. 18.30.
Invitation uddeles særskilt samt er at finde på bl.a. facebook.
Aftenens gæst: Niels Thomsen (Forhenværende reserveofficer
og kaptajn i Søværnet).
Aftenens menu: Tarteletter naturligvis.
5 forskellige slags tarteletter inkl. 1 desserttartelet, som serveres
med kaffe eller te og hyggeligt selskab.
Øl, vin og vand købes i baren.
Pris og tilmelding til en hyggelig aften: 175 kr. pr. person
Billetter bestilles og betales ved Pia Skøtt, Helnæs Byvej 54,
5631 Ebberup, Tlf. 6477 1021 eller mobil 2163 4532.
Senest onsdag den 3. januar 2018
Fællesspisning
Januar bliver en festlig måned med mange aktiviteter, men
reserver alligevel allerede nu fredag den 19. januar kl. 18.00.

Jeg vil gerne sige….
Jeg ønsker hver Helnæsboer og deres familier en
glædelig jul og et godt nytår
Hannelore - Bogaarden!

TAK for støtten ved byrådsvalget.
Tak for de mange stemmer, som blev afgivet her på Helnæs til
Venstre, nemlig 96. Det er en fremgang på 22%. Ligeledes gik
SF lidt frem. De 2 partier har markeret sig som dem, der ikke
ville være med til at lukke skoler. Det er nok den enkeltsag, der
har givet fremgang samtidig med en populær borgmester, der
alene fik 57 stemmer herude. Også tak for stemmerne (21) på
mig, selv om de i alt 40 stemmer ikke rakte til en plads i
byrådet, var jeg glad for dem. STOR tak for det.
Helnæs løb igen med førstepladsen i Assens Kommune for det
stemmested med den højeste stemmeprocent lidt over 87.
TILLYKKE.
Marianne Therp

Meddelelser
Kirkejubilæum på Helnæs 1618 - 2018
Den 1. maj 1618 blev øens kirke indviet, og det skal naturligvis
markeres. I menighedsrådet håber vi på inspiration og gode
idéer til, hvordan denne begivenhed skal fejres. Jo flere der
bliver involveret, des større fest og glæde. Vi ser frem til
utallige gode forslag, og de kan gives mundtligt eller skriftligt
til alle fem rådsmedlemmer - helst inden årets udgang.
Med venlig hilsen Helnæs Menighedsråd

