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 Det sker i Oktober 
Borgerhuset 
Kære Helnæsboere, Borgerhusets bestyrelse mangler 
hjælp til maling af sal 1. og den lange gang og evt. 
rengøring af baderum. Program for weekendens forløb: 
Lørdag den 5. oktober mødes vi kl. 9.30 
-Klargør til maling – der skal lappes huller efter rawplugs, 
slibes, afdækning til maling mm. 
·Evt. rengøring i baderum 
Søndag den 6. oktober vi mødes kl. 9.30 
·Maling 
Bestyrelsen vil begge dag sørge for forplejning: Frokost, 
eftermiddags-kage, øl, vand, kaffe og te. 
Vi håber på støtte til projektet og vi vil glæde os til at 
modtage rigtig mange tilmeldinger. Hvis du kan hjælpe en 
af dagen og nogle timer, ville det også være super. 
Tilmelding: Senest den 1/10 til Hanne på 20 90 13 22 
eller Birgitte på 23 27 68 58. 
Håber vi ses, der plejer at være hyggeligt. 
Bedste hilsner Hanne, Susan, Henning, Peter og Birgitte 

Gymnastik i Borgerhuset 
Hver tirsdag kl. 19.00. Kom og vær med til en times 
gymnastik, hvor du får rørt alle muskler godt igennem og 
hvor der afsluttes med afspænding. 
Vi vil meget gerne være flere, så mød endelig op, hvad 
enten du er nybegynder, øvet, ung, gammel, kvinde eller 
mand. Der er garanti for god musik, god stemning og en 
fantastisk instruktør – Charlotte, som igen i år vil guide os 
igennem på bedste vis. Evt. spørgsmål vedr. 
gymnastikholdet kan rettes til Hanne, tlf. 20901322 
Mange hilsner fra bestyrelsen i Borgerhuset. 

Syogstrik 
Der er Syogstrik onsdag d. 9. og torsdag d. 24. oktober 
 i Borgerhuset lokale 2. kl. 19-21.30. Medbring dit 
håndarbejde, kaffe/te til dig selv og kop og tallerken.  
Alle er velkomne, Pernille (40433996) 
 
Helnæs Jagtforening 
Traditionen tro er der klapjagt på Helnæs torsdag d. 10. 
oktober med start kl. 9.00 fra Helnæs Forsamlingshus. 
Der er pause midt på dagen, hvor man kan spise sin 
medbragte mad i forsamlingshuset.  
Kom og vær med som klapper og se Helnæs fra en ny 
vinkel. 

Helnæs jagtforening forts. 
Fredag d. 11. oktober kl. 19.00 er der Vildtspil i Helnæs 
Forsamlingshus, hvor præmierne vil være ænder og halve 
dyr. Der vil også være amerikansk lotteri.  
Alle er velkomne 
 
Galleri Langager 
12. til 20. oktober - Efterårsudstilling 
Åbent alle dage 11-16. Fri entré. 
Fernisering lørdag 12. oktober kl. 14-16. Alle er 
velkomne. 
Galleriet er en del af æblefestivalen så der er 
børneaktiviteter, skattejagt og en masse andre spændende 
ting. Se mere på www.gallerilangager.dk 
Torsdag d. 17. oktober kl. 19:30-21:30 
Stuekoncert med Fionia Cross. 
Fionia Cross giver dig en unik blanding af Irsk, Skotsk, 
Canadisk og Amerikansk rootsmusik, fremført af 4 
kompetente og scenevante musikere – en engelsk og tre 
danske. 
Entré til galleriet er gratis - du bestemmer selv din 
billetpris til stuekoncerten. 
Der vil være mulighed for at købe øl, vand, vin, snack og 
kaffe og hjemmebagt kage. Tilmelding på  
https://www.gallerilangager.dk/events/stuekoncert-med-fi
onia-cross/ 

Torsdagsklub  
Vi begynder med Torsdagsklub torsdag den 17. oktober 
kl. 14.30 i Borgerhuset. 
Kom første gang og hør om vinterens program og derefter 
at spille et slag kort. 
Som sædvanlig skal deltagerne venligst tage kop og brød 
med til eget forbrug. Kaffen er på kanden. Alle er 
velkomne! 
Den 31. oktober får vi besøg af kendte personer, der 
kommer Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen og 
underholder os med nogle af deres oplevelser.  
Alle er velkomne - også selvom det kun er en enkelt gang. 
Husk kop og brød. 
Venlig hilsen Anne 
 
Helnæs Brød - Ny dato og åbningstid!  
Vi holder åbent d. 20 oktober fra kl 8.00-10.00 
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Helnæs Kro 
26 Oktober 2019 klokken 18.30 Vildt Buffet.  Pris pr. 
person kr. 345,00, tlf.:66477 1341 

1. November 2019 klokken 18.30 Gourmet og Vin 
Aften. Pris pr. person kr. 575,00, tlf.:6477 1341 

10 November 2019 Mortens Aften klokken 11:30-14:00 
og 17:30- , pris 2 retter kr.240,00 og 3 retter kr. 270,00, 
tlf.:6477 1341.   

 Det sker i November 
 
Syogstrik 
4. og 20. november + 5. december 
 
Fællesspisning  
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 8. 
november kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og 
godt humør. Tilmelding til Pernille 40433996, senest 
søndag d. 3. november. 
Vi glæder os til at se jer.  De bedste hilsner madholdet. 
 
Torsdagsklub 
Datoerne for Torsdagsklub i november er 14. og 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meddelelser 

 
Info fra Lokalrådet 
Hvis man ønsker at få sat noget op i informationsskabet på 
sprøjtehuset, ret da venligst henvendelse til Helnæs 
Lokalråd på lokalraad@helnaes.dk 
 
Helnæs Brød 
Vi takker for den overvældende interesse for vores 
brødsalg d. 22. september. Godt at se, at det ikke kun er 
os, som synes det er en god ide.  
Vi er dog nødt til at ændre datoen i oktober, da det 
alligevel ikke er muligt for os at holde åbent den sidste 
søndag i oktober. Vi holder åbent d. 20 oktober i stedet 
for. Man kan følge med på Facebook på siden Helnæs 
Brød 
 


