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Syogstrik
Onsdag d. 7. nov. og mandag d. 19. nov. kl 19.-21.30 i
Borgerhusets lokale 2. Tag dit håndarbejde med og kom
og hyg nogle timer med andre nørkleglade mennesker.
Tag gerne kaffe el. te og kop og tallerken med. Vi skiftes
til at bage. Har du spørgsmål, kan du ringe til Pernille på
40433996.

Ølsmagning for kneitene på Helnæs
Hej alle ølsmagere !
Vi prøver igen og se om vi kan blive mindst 11 deltagere
onsdag den 21. november i borgerhuset lokale 1 kl.
19.30 som sædvanligt. Tilmelding til Dan senest dagen før
på TLF: 6477 1501 / 51527269 eller darajo@mail.dk. Ved
senere tilmelding kontakt mig på 5152 7269 og forhør om
der er plads
Hilsen Viggo og Dan

Fællesspisning
Der er fællesspisning fredag d. 9. november kl. 18.00 i
Borgerhuset Husk service og drikkevarer til eget forbrug.
tilmelding hos Kirsten på: 21649210 (Har man glemt at
tilmelde sig, kan man lige nå det i dag tirsdag d. 6. nov.
senest kl 18.00)

Julehygge i Borgerhuset
Mandag den 26. november kl. 19.00 -21.30.
Tag ting med fra haven, så kan vi hjælpe hinanden med at
lave dekorationer og hygge med gløgg og æbleskiver.
Tilmelding til Hanne på mobil 2090 1322 eller Birgitte på
mobil 2327 6858 senest den 22. november.

Torsdagsklub
Den 8. november kl. 14.30 kommer kunstsmeden Poul
Christiansen fra Hårby og fortæller og viser billeder af
sine mange kunstværker.
Mogens Lund giver brød til kaffen, så tag blot kop og
tallerken med. Alle er velkomne.
Den 22. november kl 14.30 får vi besøg af Gustav
Holmberg fra Odense. Han vil fortælle om sin tid som
modstandsmand i Odense under Anden verdenskrig.
Alle er velkomne. Husk kop og brød.
Venlig hilsen Anne

Informationsmøde vedr. VVM-rapport
27. november, se under: Nyt fra
Vindmøllegruppen/meddelelser

Det

sker i November

Cafe Helnæs Mejeri
holder åbent:
Søndag 11. november kl 13-18
Søndag 25. november kl 13-18
Vi glæder os til at byde jer velkommen.
Helnæs Forsamlingshus
Afholder generalforsamling tirsdag den 13. november
2018 kl. 19.00 i forsamlingshuset
vh Bestyrelsen

Helnæs Idrætsforening
afholder generalforsamling onsdag den 28-11-2018 kl.
21.00 i borgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsen


Det sker i December

Syogstrik
5. december. holder vi juleafslutning og Anne har
inviteret os til at hygge i hendes stue. Vi mødes kl. 19.00
på Helnæs Byvej 65
Torsdagsklub
I december er der kun 1 sammenkomst, det er den 6. dec,
hvor vi julehygger.
Venlig hilsen Anne

Meddelelser
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen.
Sønderborg Forsyning holder et informationsmøde
tirsdag d. 27. november i Helnæs Forsamlingshus og
Thorøhuse Forsamlingshus, så sæt eftermiddag og aften
af til det. Vi vil møde talstærkt op. Dette er det sidste
offentlige møde de holder. Det præcise tidspunkt er ikke
klart endnu, men vi sender besked ud så snart vi ved
noget, så hold øje med mail og Facebook.
Vi holder et ekstraordinært møde ca. 14 dage inden
Sønderborg Forsynings møde, for at forberede os.
Vi har startet et formelt samarbejde med to andre
modstander grupper, der er i lignende situation; Mejl Flak
(ved Aarhus) og Jammerland Bugt (Vest Sjælland).
Red Lillebælt
Vi vil naturligvis gerne have flere medlemmer. Det er
super billigt og helt uforpligtende.
Årligt kontingent er på kr. 50,- per person. Kontingent kan
indbetales på følgende vis:
MobilePay 74257 - Skriv gerne mailadresse i
beskedfeltet.
Bankoverførsel 2370-6288110105 skriv gerne
mailadresse i beskedfeltet.
Kontanter kan overdrages til et bestyrelsesmedlem.
Mvh Anders Lindskov, formand. tlf. 21274376
Jul på Helnæs
Så er startskuddet gået til planlægning af dette års Jul på
Helnæs, som løber af stablen søndag 9. december 2018
kl. 10 - 16. Hvis du/I skulle have lyst at deltage, har gode
ideer eller lyst til at give en hånd, så hører vi gerne fra
dig/jer. Kontakt:
Marianne Therp 2027 1668, mstherp@gmail.com
Margit Dyring 4243 1962 margitdyring@gmail.com

Køb/Salg/Bytte
Helnæs Forsamlingshus
Oliefyrsbrænder sælges, p.g.a. nyt varmesystem i
forsamlingshuset, det er fra februar 2018, har kørt få timer.
Pris ide: kr 3000,Kontakt Jørgen tlf. 23609088

