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Det sker i Marts
Whisky smagning - Verdens whiskyer
OBS, der er stadig ledig pladser, så man kan bare møde
op!
En whisky rundtur blandt de mange lande der har en lang
tradition for whisky fremstilling. Her vil være god
mulighed for at få opfrisket geografi kundskaberne.
Aftenen vil være krydret med eg, malt, lidt røg, og en del
anekdoter. Onsdag d. 7. marts kl. 19.00 i Borgerhusets
lok. 1. Pris 100 kr. pr. snude. Flaskerne rækker til 35
personer, så meld dig til i god tid. Evt….. overskud går til
borgerhuset, underskud overføres til Anders´ barskab.
Tilmelding: Anders helst sms 21274376, eller e-mail
anders.lindskov.33@gmail.com eller:
Dan tlf. 64771501/51527269, e-mail: darajo@mail.dk
Hilsen Anders og Dan
Torsdagsklub
Sidste sammenkomst i Torsdagsklubben i denne sæson
er torsdag den 8. marts kl. 14.30, hvor vi får besøg af
Ole Buhl Nielsen fra Brahetrolleborg. Glæd jer til at høre
en humoristisk fortæller. Hans emne er "Alting er i
bevægelse". Alle er velkomne! Husk kop og brød til eget
forbrug. Mvh. Anne
Ølsmagning for kneitene på Helnæs
Hej ølsmagere, Ølsmagning for kneitene på Helnæs
onsdag d. 14. marts klokken 19.30 i borgerhuset lokale 1
Tilmelding til Dan inden tirsdagen før på darajo@mail.dk
eller tlf : 5152 7269. Vel mødt Viggo og Dan
Helnæs Forsamlingshus
Torsdag den 15. Marts 2018 fra kl. 19.00 til kl. 22.00
spiller De Thorøhuse Spillemænd i Helnæs
Forsamlingshus.
Der er fri entre, kaffe m.m. kan købes, alle er velkommen

Sy og Strik
Der er Sy og Strik torsdag d. 15. marts kl. 19.00, men
denne gang i Forsamlingshuset. Se arr. ovenfor. Tag dit
håndarbejde med og kom og hyg med alle vi andre
helnæsboere.
Evt spørgsmål på 40433996 Pernille
Åbent hus og årsmøde
Lørdag den 17. marts 2018 kl. 10 - 17 holder Helnæs
Lokalhistoriske Arkiv åbent hus med udstilling i
Borgerhuset. Emnet er "Fiskerlejet ved Helnæs Strand".
Gamle og nye billeder og historier fra området bliver
stillet frem.
Samme dag kl. 11 er der årsmøde, hvor regnskab og
beretning fremlægges. Derefter vises arkivets nye
hjemmeside og aktuelle billeder på storskærm.
Et årsskrift er til salg og der er kaffe på kanden.
Vel mødt! Alle er velkomne!
Mvh. medarbejderne i arkivet
Helnæs Vandværk - Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Vandværk
tirsdag d. 20. marts kl. 19.30 i Borgerhuset.
En del af bestyrelsesmedlemmerne har efterhånden siddet
i rigtig mange år, og det vil være rettidig omhu, at få
nogle nye folk valgt ind nu. Så tænk over hvem i vil
overlade ansvaret til i fremtiden, og giv dem en
opfordring til at møde op på generalforsamlingen, eller
kontakt bestyrelsen så kontakter vi vedkommende.
Vi mangler fx. en ny kasserer og en der kunne tage sig af
en hjemmeside. Det vil også være godt, at få en ny kørt i
stilling til at overtage formandsposten, da den nuværende
har siddet i over 10 år, og har varslet at han højest tager 2
år til. Mvh. Bestyrelsen

Borgerhuset - kursus
Lær at sy de populære samer armbånd. Lørdag den 24.
marts kl. 10.00-15.30 kan du lære at sy et samer
armbånd. Kurset tager ca. 5 timer. Medbring selv
madpakke, Borgerhuset er vært ved kaffe og kage.
Undervisning koster ca. kr. 225,- ved tilmelding af 12
personer. Materialeudgifter vil være ml. 75,- og 130,- kr.
Læs evt. mere på Dorte Erichsen blog:
kontrast-i-stil-og-stof.blogspot.dk – super flotte ting ;-)
Vi glæder os til en hyggelig lørdag. Tilmelding til Birgitte
på mobil 23276858 senest d. 14. marts.

Borgerhuset - Generalforsamling
Borgerhuset inviterer til generalforsamling mandag d. 26.
marts kl. 19.30. Nærmere info bliver udsendt.
De bedste hilsner bestyrelsen.

Galleri Langager
Påskeudstilling på Galleri Langager Helnæs Byvej 20 i
perioden 24.marts til 2.april Åbent hver dag fra kl. 13 til
17 søndag 10 til 17 fri Entré.
Fernisering 24. marts 14-17 Åbningstale ved tidligere
borgmester i Assens Finn Brunse nuværende formand
kulturudvalget. Krydret med hyggelig stemning af Lærke
Carlsen
Ma 26. ti 27.on 28. fra kl. 14 til 15.30,  Her kan Børn og
voksne male på lærred, sten, arbejde i krympeplast, mm.

Det

sker i April

Torsdagsklub - Udflugt
I Torsdagsklubben arrangerer vi en udflugt mandag den 9.
april 2018 til Karl Hansen og søn, design møbelfabrik i
Gelsted Hylkedamsvej 77 - 79. Vi får en rundvisning og
ser arbejderne i gang. Derefter finder vi et hyggeligt
spisested, nærmere om det i næste HN. Der samkøres i
privatbiler. Vi skal køre fra Helnæs kl. 8.30, da
rundvisningen er kl. 9.30. Håber mange har interesse og
vil deltage i turen.
Tilmelding er nødvendig og senest 25 marts på tlf.
64771376. Alle er velkomne!
Mvh. Anne

Sy og strik
Der er Sy og Strik d. 4. og d. 23. april kl. 19.00 i
Borgerhuset. lok. 2

Det sker senere
Helnæs Forsamlingshus
Årskalender 2018:
5. Juni: Grundlovs komsammen
14. Juli: Fugleskydning
14. September: Sangaften
13. November: Generalforsamling
15. December: Juletræ

Meddelelser
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen.
Gruppen har holdt møde 22. Feb og arbejder på at få
hjemmesiden helt færdig, så relevante oplysninger kan
findes der. Derudover arbejdes der på at få kontakt til
relevante videnspersoner samt at få trykt foldere til
uddeling.
Vil du støtte modstanden, kan du melde dig til foreningen
på www.redlillebaelt.dk og har du ikke adgang til nettet,
kan du ringe til Lotte 40382092.
Gruppens næste møde er 21. Marts

