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Det

sker i December

Syogstrik - Ny dato!
Der er jule-Syogstrik onsdag d. 4. december kl. 19 21.30 Hos Jinnie. Stævnevej 23.
Alle er velkomne, Pernille (40433996)
Jul på Helnæs
Familietur med samvær og hygge, indkøb, mad og
aktiviteter for børn og voksne.
Dagen afholdes, som vanligt, på 2. søndag i advent, som i
år falder på søndag d. 8. december.
Kl. 9 er der morgenandagt i kirken, efterfulgt af kaffe og
morgenbrød. Kl. 10-16 holder de 10 julesteder åbent.
Helnæshus har åbent til kl. 18.
Quiltepigerne holder åbent både 2.og 3. søndag i advent.
Vi glæder os til at se jer.
Torsdagsklub
Sidste sammenkomst i dette år er torsdag den 12.
december kl. 14.30 i Borgerhuset. Vi får besøg af pastor
Anders Lundbæk Rasmussen, Kerteminde. Kom med godt
julehumør til en hyggelig eftermiddag. Tag venligst kop
og brød med til eget forbrug. Alle er velkomne!
Venlig hilsen Anne
Helnæs Kirke
Julekoncert 3. søndag i advent den 15. december kl. 16
I år byder vi velkommen til koncert med Vestfynskoret,
som er et blandet kor med ca 40 sangere i alle aldre. Koret
blev grundlagt i 1981. Koret optræder oftest i de
vestfynske kirker og giver hvert år en forårskoncert st.
bededagsaften i Skovpavillonen i Assens. Alle er
velkomne.
Helnæs Brød
Vi er glade for at se den store opbakning til vores
brødsalg. Vi holder åbent igen søndag d. 29. december
fra kl. 8.00-10.00.
Margit og Pernille

Det sker i Januar 2020

Torsdagsklub
Vi begynder året med bankospil den 9. januar kl. 14.30 i
Borgerhuset.
Syogstrik
Onsdag d. 8. januar og mandag d. 20. januar.
Fællesspisning
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 10.
Januar kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og godt
humør. Tilmelding til Pernille 40433996, senest søndag d.
5. januar. Tilmelding hos Anders på mobil: 21274376
Vi glæder os til at se jer. De bedste hilsner madholdet.

Meddelelser
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.

