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 Det sker i Januar 

 
Helnæs Fiskeriforening 
Den 12 december 2017 var 10 helnæsboere med interesse for 
fritidsfiskeri samlet til stiftende generalforsamling og gen-
dannede Helnæs Fiskeriforening som en lokalafdeling under 
Dansk Amatørfiskerforening. Formålet er først og fremmest at 
foreningens medlemmer kan støtte hinanden i udøvelsen af 
deres fiskeri og at opretholde en fiskerkultur på næsset. 
Første medlemsmøde i 2018 på mejeriet den 9. Januar,  
kl. 19.00.  Vi skal forberede kursus i fremstilling og vedligehold 
af redskaber og desuden planlægge vinterens aktiviteter. 
 
Gymnastik - ny sæson 
Vi starter ny sæson den 9. januar kl. 19.00. Alle er velkomne – 
ingen tilmelding. Det koster kr. 250,- for ½ sæson (januar – 
april). Charlotte Foss Madsen er instruktør. Vi glæder og til at 
se dig ;-) 
 
Sy og Strik 
Der er Sy og Strik d. 10. jan. og mandag d. 22. jan. kl. 19.00 i 
Borgerhuset. Tag dit håndarbejde med og kom og hyg med alle 
vi andre håndarbejds glade helnæsboere. Tag kaffe/te og kop og 
tallerken med, vi skiftes til at lave kage.  Evt spørgsmål på 
40433996 Pernille 
 
Torsdagsklub 
Torsdag den 11 januar kommer Hårbymusikanterne i 
Torsdagsklubben og spiller og synger for os og med os.  
Kom og oplev nogle festlige timer. 
 
Den 25. januar får vi besøg af Steen Aagaard (tidligere helnæs 
dreng),Odense med foredrag og billeder. 
Emnet er: “Vilde dyr og Afrika”. Alle er velkomne.  
Tag gerne brød og kop med til eget brug. 
Venlig hilsen Anne 
 
L`hombreklubben 
Efter julepausen, starter vi igen torsdag 11. januar kl.19.00  
i Borgerhuset. 
 
 
 

 
 
 
Helnæs Frysehus 
Der afholdes generalforsamling for Helnæs Frysehus onsdag  
d. 17. jan. kl. 19.00 i borgerhuset i lok. 2.  
Venlig hilsen bestyrelsen. 
 
Ølsmagning for kneitene på Helnæs 
Onsdag den 17. januar 2018 klokken 19.30, lok. 1 
i Borgerhuset. 
Tilmelding til Dan 6477 1501 / 51527269 eller darajo@mail.dk  
Hilsen Viggo og Dan  
 
Fællesspisning 
Fredag, den 19. januar kl. 18.00 er der fællesspisning. 
Tilmelding hos Henning Storm: 22613270 
 
Helnæs Jagtforening 
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Jagtforening torsdag 
d. 25. januar kl. 19.00 i Borgerhuset. 
Foreningen er vært for en bid brød med vådt. 
Hilsen bestyrelsen 
                                    
                                                    

    Det sker i Februar 
 

Helnæs Lokalråd 
Der er generalforsamling i Helnæs Lokalråd den 7. februar  
kl. 19 i forsamlingshuset. Efter kaffepausen fortæller Anders 
Lindskov (Fyr), formand for vindmøllegruppen, om deres 
aktiviteter og planer. Han viser også nye og mere realistiske 
visualiseringer af den planlagte vindmøllepark. Den del af 
aftenen begynder ca. kl. 20.30 og er også åben for gæster.  
Med venlig hilsen fra bestyrelsen.  
 
Torsdagsklub 
Den 8. feb. “Med Sirius Patruljen højt i nord”. 
 
Dilettant på Helnæs 
Lørdag d. 24. Februar kl.14.00 og 19.00 er der igen dilettant 
på Helnæs. Holdet gik så småt i gang før jul. Så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen for en sjov oplevelse. 
                                                                                                                                                                  


