
HelnæsNyt Februar 2022
Udkommer den sidste dag i hver måned og sendes som e-mail, eller omdeles første onsdag efter.
Udgiver: Helnæs Lokalråd,   www.helnaes.dk,  lokalraad@helnaes.dk
Redaktør: Pernille Naundrup, Lindhovedvej 33c.
Tekster til optagelse i HelnæsNyt sendes pr. mail til helnaesnyt@hotmail.com eller afleveres i
postkassen på Lindhovedvej 33c (Fyrmesterboligen).
Frist for aflevering af materiale til optagelse er den 25. i måneden for udsendelse.

Februar 2022

Torsdagsklub
Torsdag d. 3. feb. kl. 14.30 kommer "Nedbryderkongen",
Jørgen Koch Rasmussen fra Odense og fortæller om sit liv
og sin virksomhed.
Det foregår i Borgerhuset, Helnæs byvej 63,
Alle er velkomne og husk kop og brød.
Torsdag d. 17. feb. får vi besøg af Hårbymusikanterne. Kom
og oplev en festlig eftermiddag.Borgerhuset Helnæs byvej
63. Alle er velkomne og husk kop og brød.

L´hombre
Mon ikke vi kan forvente en lettelse i restriktionerne i
slutningen af januar.
Dette betyder at vi starter igen 03-02 kl. 18.30 og fremover
spiller i ulige uger.
Erik ”Skomagerhuset”

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Lokalarkiv, Helnæs byvej 63 har åbent lørdag den 5.
februar kl. 9.30 til 11.30.

Helnæs Kirke, Menighedsrådet
Kirkeåret går fra 1. søndag i advent. Hvert år inden den dag
skal menighedsrådet konstituere sig. Efter mødet ser rådet
sådan ud: Formand Bjarne Grønbæk, næstformand Marianne
Svane Therp, kirkeværge Flemming Neldeberg Hansen,
kasserer Finn Madsen Hemmingsen, sekretær Marianne
Svane Therp, kontaktperson Pia Haahr.
Sangaften i foråret. Vi arbejder på en sangaften med
hovedsagelig forårssange. Måske kommer den i kirkebladet
ellers sender vi en seddel rundt og lægger det på
hjemmesiden under ”Det sker” og på Helnæs facebook-side.
Næste menighedsrådsmøde bliver tirsdag den 8. februar kl.
19.00 og onsdag 23. februar kl. 19  i Borgerhuset
På hjemmeside www.dreslette-helnaes-pastorat.dk kan man
under ”Der sker” læse om koncerten den 25. februar kl. 20
med Poul Krebs og også købe billetter.
Om indvendig istandsættelse af kirken er der sket det, at
arkitektens projekt er kommet, vedtaget af menighedsrådet,
sendt videre til godkendelse hos Nationalmuseet og i Fyns
Stift.

Syogstrik
Onsdag d. 9. februar kl. 19- 21.30 i lokale 2.
Og onsdag d. 23. februar kl 19.21.30
Medbring kaffe/te til eget forbrug. Alle er velkomne.
Pernille ( 40433996)
Syogstrik - Temadag
Jeg var jo nødt til at udsætte temadagen med tofarvet
patentstrik. Jeg leder efter en ny dato, men det bliver ikke før
i marts.

Nyt fra Lokalrådet

➔ Vi håber alle er kommet godt ind i 2022 og ønsker
godt nytår.

➔ I år holder vi møder den sidste onsdag i måneden.
Dagsorden offentliggøres på hjemmesiden. Alle er
altid velkomne til at rette spørgsmål til de enkelte
punkter eller stille forslag til et kommende møde.
Det sker til lokalraad@helnaes.dk

➔ Gruppen omkring sportspladsen arbejder hårdt på at
skaffe flere penge og mødes ugentligt.

➔ Lokalrådet holder generalforsamling i Borgerhuset
onsdag d. 23. februar. Alle er velkomne også nye
tilflyttere. Lokalrådet er vært ved en øl eller vand.
Indkaldelse udsendes onsdag d. 9. februar.


