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Det

sker i November

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.
Helnæs Kro
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.
Syogstrik
Der er Syogstrik mandag d. 4. og onsdag d. 20.
november 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 idrætsforening
Afholder generalforsamling onsdag den. 27-11-2019 kl.
21.00 i borgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægter.
Bestyrelsen.

Det sker i December
Syogstrik
5. december
Jul På Helnæs
Jul på Helnæs holdes i år søndag d. 8. december fra
kl. 10-16. separat løbeseddel sendes ud når vi nærmer os.
Torsdagsklub i december
Den 12.12. kl. 14.30. Julehygge med Anders Lundbæk
Rasmussen, Kerteminde.

Torsdagsklub
Den 14. november kl. 14.30 kommer fhv. borgmester i
Vissenbjerg John Jakobsen i torsdagsklubben og viser
billeder og fortæller om en rejse i Indonesien.
Den 28. november kl. 14.30 får vi besøg af
demenskonsulent Jinnie Hemmingsen, der vil svare på
spørgsmål, der handler om "Når alderen sætter ind". Kom
med dine spørgsmål og vær med i diskussionen.
Husk kop og brød begge dage.
Venlig hilsen Anne
Helnæs Brød
Vi er glade for at se den store opbakning til vores brød
salg. Vi holder åbent igen søndag d. 24. november fra kl.
8.00-10.00
Margit og Pernille
Julehygge i Borgerhuset
Mandag den 25. november kl. 19:00 - 21:30.
Tag ting med fra naturen, 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 2260 5015 senest den 22. november.
Fortsættes →

Meddelelser
1000 tak for hjælpen. Helnæs Borgerhus har fået nyt
look…
Det har være nogle rigtig fine dage med stor opbakning til
projekt: Maling af gangen, den store sal, rengøring af
baderum og vaske gulvet i gymnastiksalen.
Tak til lørdagsholdet – Anna, Jørgen, Hans, Bente, Stig,
Pia, Willy, Finn, Ane, Pernille og Anders. Og stor tak for
morgen boller og kage som Anne havde bagt, dejlig
frokost som Anne Lise og Kristian havde sponsoreret.
Tak til søndagsholdet – Anna, Jørgen, Hans, Bente, Stig,
Willy og Anders. Her fik vi vores franske kok Alain til at
lave chiligryde til frokost, det smagt dejligt. Jinnie havde
sponsoreret kødet. Også stor tak til Eigil for lån af stillads
og Niels for lapning af huller i vægge.
Kærlig hilsen Hanne, Susan, Henning, Peter og Birgitte
Helnæs Borgerhus Støtteforening
Borgerhuset har brug for støtte. Vi håber, derfor at du/I vil
hjælpe med et støttebeløb for 2019.
Beløbet kan overføres til vores bankkonto i Danske Bank
1551 9100011333 eller betales via MobilePay på 84905.
Vi kommer også rundt i løbet af oktober eller november
måned.
Medlemskabet koster kr. 100,- pr. voksen person i
husstanden.
Pengene bliver brugt til opsparing til nyt tag til
gymnastiksalen og drift af Borgerhuset, herunder
forbrugsafgifter, forsikring samt ind-og udvendig
vedligeholdelse af bygningerne. Alt sammen ting, der gør
det til et godt sted at mødes. På forhånd tak for hjælpen.
De bedste hilsner Helnæs Borgerhus, bestyrelsen
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.

Søges
Hjælper i forbindelse med sommerhus søges
Til sommerhus i Helnæs Sommerland søges en person til
et par timers arbejde ved lejeskift.
vh Helge Thomsen 50921565
Galleri Langager
Vil du have en bod på Galleri Langagers julemarked? den
8. december kl. 10 – 16. Da vi endelig har fået rimeligt
opvarmede lokaler, vil vi i år gerne være en del af jul på
Helnæs. Vi etablerer i den forbindelse et rigtigt
julemarked...
Vi sælger boder til salg af hjemmelavede juleting, kunst,
kunsthåndværk eller lignende. Man stiller selv op og skal
selv sørge for pasning af sin bod. Boden kan eventuelt
stilles op dagen før, eller fra kl. 8 på dagen. Skriv en mail
til gallerilangager@gmail.com og hør nærmere

