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Det

sker i Januar

Jul på Helnæs - Evaluering
Vi holder evaluering af JUL på Helnæs tirsdag d. 8.
januar kl. 19.00 i Mejeriet, så kom gerne og bidrag med
dine oplevelser.
Gymnastik i Borgerhuset
Så er det snart tid til at komme i form! Vi starter
gymnastik igen tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 19.00, og
glæder os til at se en masse friske kvinder i alle aldre til en
times inspirerende og sjov gymnastik til god musik.
Vel mødt
Syogstrik
Vi starter Syogstrik onsdag d. 9. januar og 2. gang i
januar bliver torsdag d. 24. Kom med dit håndarbejde og
hyg med alle vi nørkleglade på Helnæs. Vi mødes kl. 19
og fortsætter til ca. 21.30. Medbring selv kaffe el. te og
kop. Vi skiftes til at have kage med. evt. spørgsmål kan
rettes til Pernille på 40433996.
Torsdagsklub
Med ønsket om et godt nyt år begynder vi
Torsdagsklubben den 10. januar kl. 14.30 med besøg af
Ejnar Fog Nielsen, Faaborg, emnet er “Bedstemors
bøger”, træk af Sønderjyllands historie. Alle er velkomne.
Borgerhuset Helnæs Byvej 63.
Den 24. januar kl 14.30 er der sang og musik på
programmet, der kommer Hårbymusikanterne ved Jørgen
Kristensen og underholder os.
Husk kop og brød.
Venlig hilsen Anne
Førstehjælps-kursus
Lørdag den 12. januar afholder Region Syd endnu en
gang et førstehjælps kursus.
Det er et opfriskningskursus for de frivillige akuthjælpere
på Helnæs, men der vil også være et par pladser til
rådighed, hvis nogen skulle være interesseret i evt. at være

med som frivillig i gruppen.
Der stilles ikke andre krav end alder over 18 år, et normalt
godt helbred og at man holde fortrolighed.
Vi kunne virkelig godt bruge et par frivillige mere, for at
sikre at der altid vil kunne være 3 personer til at rykke ud
ved akut udkald. Er man bare det mindste interesseret i at
kunne hjælpe andre (og sig selv), så ring eller sms mig
snarest på mobil 2182 9513. Så kan jeg give flere
oplysninger, også om de 2 systemer som findes i dag som
frivillig. Vær med til at gøre Helnæs til et bedre og
tryggere sted at bo.
Hilsen Torben
Helnæs Frysehus
Frysehuset holder generalforsamling onsdag d. 16.
januar kl 19.00 i Borgerhuset. lok. 2
Hilsen Bestyrelsen
Fællesspisning
Der er fællesspisning fredag d. 18. januar kl. 18.00 i
Borgerhuset Husk service og drikkevarer til eget forbrug.
tilmelding hos Hanne på: 20901322
Helnæs Jagtforening
Rævejagt Søndag d 20 Januar kl 9:00 vi mødes ved
borgerhuset, foreningen giver varm suppe til deltagerne
efter jagten.
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Jagtforening
Onsdag d. 23. januar kl. 19.00 i Borgerhuset.
Foreningen er vært for en bid brød med vådt.
Hilsen bestyrelsen.

Det sker i Februar 2019
Syogstrik
Torsdag d. 7. februar og onsdag d. 20. februar
Kom med dit håndarbejde og hyg med alle vi nørkleglade
på Helnæs. Vi mødes kl. 19 og fortsætter til ca. 21.30.
Medbring selv kaffe el. te og kop. Vi skiftes til at have

kage med. evt. spørgsmål kan rettes til Pernille på
40433996.
Torsdagsklub
Vi kan glæde os til den 7. februar, så får vi besøg af
Birthe Lis og Bent Kristensen,
Som fortæller os en familiehistorie ud fra en lysekrone.
Helnæs Jagtforening
Søndag den 10. Februar kl. 10 - 11 er der udlevering af
korn til foreningens medlemmer. Udleveres på Søgaard

Meddelelser
Borgerhuset
Bestyrelsen ønsker alle brugere og støtter af huset godt
nytår. Vi er meget glade for støttebeløb, støtte til maling af
hoveddør og støtte til ny gulvbelægning i gangen. Vi er
også glade for den store opbakning, da vi inviterede til
brush-up i weekenden 9. og 10. juni. Dejligt at så mange
vil hjælpe med at male gymnastiksal og køkken, rengøring
og meget mere. Vi ses i Borgerhuset i det nye år.
De bedste hilsner Hanne, Susan, Henning, Peter og
Birgitte
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen
Sønderborg forsyning har afleveret den foreløbige VVM
Rapport til Energistyrelsen.
Energistyrelsen skal først høre offentlige myndigheder,
dernæst borgerne. Dette kan i princippet ske allerede fra
Februar. Vi forventer dog, at sagsbehandlingen er noget
mere langsom. I lignende sager har det taget et par år.
Den foreløbige rapport kan hentes på
https://lillebaeltsyd.dk/forundersogelsen/#rapporten.
Vent med at komme med input, til rapporten er kommet i
offentlig høring, før har de ikke fået de åbenlyse fejl rettet.
Næste møde i arbejdsgruppen Torsdag d 17. Januar kl.
19.00.
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

