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December: 
2. dec: Møde i Vindmøllegruppen. 
6. dec: Jul på Helnæs 
8. dec: Syogstrik 
29. dec: Helnæsbrød 

Januar: 
14. og 25. jan: Syogstrik 

AFLYSNING: 
Helnæs Forsamlingshus aflyser juletræsfest i år, 
på grund af situationen omkring covid-19  
Venlig hilsen Bestyrelsen 

Det sker i December 

Jul på Helnæs 
Der er Jul på Helnæs søndag d. 6. december fra 10-16 
Der kommer en seddel rundt på onsdag. 

Vinterudstilling i Det gamle Mejeri 
Unik kunst og kunsthåndværk – julegaver og julepynt 
20 kunstnere udstiller kunst og kunsthåndværk - rig 
mulighed for at finde gaven til den, der har (næsten) alt: 
Mistelten, dekorationer, kranse, kort, pynt, smykker, 
keramik, træ, glas, skulpturer, strik, malerier og meget, 
meget mere. 
Åbent lør-søn  5-6/12 kl. 11 –16 
Hvis vi må, kan der købes hjemmebag og varme drikke – 
ellers ”to-go”. Følg opdateringer på hjemmesiden. 
Galleri Langager, Ryet  

Quiltepigerne på Helnæs, 
holder juleudstilling. Kom og oplev den gode julestemning, 
med mulighed for mange gode julegaver i patchwork og 
strik. Strandbakken 35. 
Søndag d. 6 december, samt Søndag d. 13 december, 
kl.. 10 - 16 

Syogstrik 
Vi holder juleafslutning tirsdag d. 8. december kl. 19-21.30 
Da vi pt max må samles 10 personer er det nødvendigt, at 
man tilmelder sig på forhånd, enten på Syogstrik-gruppen på 
Facebook, eller på sms til 40433996.  
Venlig hilsen Pernille 

 

Helnæsbrød 
I december har vi valgt at gøre lidt anderledes med vores 
brødsalg. Det vil blive tirsdag d. 29. december kl 17-18 og 
det vil blive med forudbestilling. Der vil blive delt seddel 
rundt midt i december, med flere oplysninger. Følg også med 
på Facebook på Helnæsbrød.  

 

Det sker i Januar 2021 

Syogstrik 
Der er Syogstrik torsdag d. 14. og mandag d. 25. januar. 

 

Information 
 
Hjertestartere 
På grund af omkostningerne til vedligeholdelse har Helnæs 
Lokalråd besluttet at tage hjertestarteren på Helnæs Camping 
ud af drift. 
Der er nu 2 hjertestarter - en på Forsamlingshuset og en i 
Borgerhuset. Desuden har akutterne deres egen. 
Vi mener, at det er rigeligt til at dække Helnæs behov. 
Helnæs Lokalråd  
 
Helnæs Kirke 
Det nyvalgte menighedsråd har konstitueret sig sådan: 
Marianne Therp blev formand, Bjarne Grønbæk blev 
næstformand, Flemming Neldeberg Hansen blev kirkeværge, 
Finn Spangsbjerg Madsen Hemmingsen blev kasserer og Pia 
Haahr blev sekretær, kontaktperson og formand for 
valgudvalget. 
 

fortsættes ikke i denne måned ;-)  → 


