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Oktober:
10. okt: Aflysning af klapjagt
15. okt: Torsdagsklub start
22. okt: Syogstrik
25. okt: Helnæsbrød
29. okt: Torsdagsklub
31. okt: Helnæs Kro - Vildtaften
November:
6. nov: Helnæs Kro - Gourmetaften
10. nov: Helnæs Forsamlingshus - generalforsamling
12. og 25. nov: Syogstrik
29. nov: Helnæsbrød

Det sker i Oktober
Aflysning!
Helnæs Jagtforening
Helnæs Jagtforening har valgt at aflyse årets klapjagt grundet
Covid-19 situationen. Altså ingen klapjagt i år. Vi vender
tilbage næste år.
Gymnastik
- du kan nå det endnu. Sæsonen er lige startet. Vi inviterer
gerne til en prøvetime i Borgerhusets gymnastiksal på
tirsdage kl. 19:00.
Kom og vær med. Vi har plads til alle og vi har en super sej
instruktør.
Vi glæder os til at se dig
Torsdagsklub
Den 15. oktober kl. 14.30 begynder vi med vinterens
sammenkomster. Alle er velkomne til at høre om sæsonens
program, drikke kaffe og evt.spille kort.
Som sædvanlig bedes man medbringe kop og brød til eget
forbrug.
29. oktober kl. 14.00 skal vi mødes på Borgerhusets
parkeringsplads og køre på en lille udflugt. Tilmelding er
nødvendig.
Venlig hilsen Anne

med vi vil spise/drikke)
Venlig hilsen Pernille (40433996)
Helnæsbrød
Vi sælger morgenbrød, div. brød og rugbrød i Borgerhuset
søndag d. 25. oktober ml. 8 og 10.
Først til mølle…
Helnæs Kro
31 Oktober 2020 kl. 18.30 Vildt Buffet på Helnæs Kro.
Pris kr.365,00 pr. person.
Bord bestilling på 6477 1341

Det sker i November
Helnæs Kro
6 November 2020 kl. 18.30 Gourmet og Vin Aften.
Pris kr.575,00 pr. person.
Bord bestilling på 6477 1341
Helnæs Forsamlingshus - Generalforsamling
Helnæs Forsamlingshus holder generalforsamling tirsdag
den 10. november kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Hvis der er nogen der har lyst til at være med i bestyrelsen,
er I velkommen til at kontakte bestyrelsen på tlf. 23609088
eller mail: hefohus@gmail.com
Juletræsfest afholdes den 12.december 2020. hvis
corvid-19 tillader det.
Venlig hilsen bestyrelsen
Syogstrik
Torsdag d. 12. november og onsdag d. 25. november
Helnæsbrød
Vi har frisk morgenbrød til jer d. 29. november

Syogstrik
Torsdag d. 22. oktober. i Borgerhuset lok. 2. Medbring
selv kaffe og kage. (grundet covid-19 tager vi hver især det

fortsættes ikke i dag :-) →

