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Det sker i Oktober

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Lokalarkiv, Helnæs byvej 63
har åbent lørdag den 1. oktober kl. 9.30 til kl. 11.30.

Syogstrik
Der er syogstrik onsdag d. 5. og mandag d. 24. oktober
kl. 19.00 - 21.30 i Borgerhuset, lok. 2
Vi hygger med håndarbejde, så tag dit med og få evt hjælp
eller inspiration til nye.
Medbring også kaffe el te til dig selv og en tallerken, for der
er kage (som vi skiftes til at tage med). Det koster 100,- for
en sæson. (sept-april). Alle er velkomne. Pernille, 40433996

Helnæs Jagtforening - klapjagt
Traditionen tro afholder Helnæs Jagtforening dyrejagt
Mandag d. 10. oktober. Bemærk at vi i år starter fra
Borgerhuset (Madlejr) kl. 9.00. (Her er også parkering). Har
du lyst til at se Helnæs fra en anden side og få en masse frisk
luft og motion, så kom frisk som klapper. Vi plejer at have
det temmelig hyggeligt. Der køres i bus i mellem såterne.
Frokosten spises i Borgerhuset. Husk en stor madpakke! Øl
og vand kan købes. Alle er velkomne som klappere. Parade
foregår ved Borgerhuset efter jagten.

Helnæs Vandværk - Beredskabsøvelse
Helnæs Vandværk øver nødforsynings procedure tirsdag d.
11. Oktober kl 9.00 - 17.00. Vandforsyningen kan være
uregelmæssig i perioden.
Vi løb ind i et problem sidste gang, så derfor må vi gentage
den del der vedrører vandværket.
mvh Bestyrelsen

Torsdagsklub
Det er efterår og der indbydes til hyggelige sammenkomster i
Torsdagsklubben, Helnæs byvej 63.
Torsdag den 13. okt. kl 14.30 er programmet klar og efter
kaffen vil Marianne Therp fortælle om sine svigerforældres
oplevelser før og under 2. Verdenskrig - herunder flugten til
Sverige i 1943.
Tag venligst kop og brød med til eget forbrug!
Alle er velkomne!

Torsdagsklub fortsat.
Torsdag den 27. okt kl. 14.30. kommer Hannah Trampe, der
har boet på "Flenstofte" nogle år, og fortæller om sin familie,
der har boet der og ejet gården. Husk kop og brød!
Venlig hilsen Anne Hansen

Fællesspisning
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 21. oktober
kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og godt humør.
Tilmelding: Birgitte på 2260 5015 gerne SMS, senest den 13.
oktober.
Vi glæder os til at se jer. De bedste hilsner madholdet.

Helnæs Forsamlingshus
Der er tarteletfest i forsamlingshuset, lørdag d. 29. oktober.
I år med Gys og Grin fra den Danske underverden.
Indbydelse sendes ud separat.

Helnæs Kro
29 Oktober klokken 18:30 Vildt Buffet på Helnæs Kro.
Pris kr. 395,00 pr. person. Telefon nr. 6477 1341

Det sker i November

Helnæs Kro
4 November klokken 18.30 Gourmet og Vin Aften på
Helnæs Kro pris kr. 625,00 pr. person. Telefon nr. 6477 1341

Syogstrik
Der er syogstrik d. 16. og d. 28. november kl. 19-21.30 i
Borgerhuset, lok. 2.

Fortsætter ⇨



Tak

Helnæs Menighedsråd
Tak for deltagelsen i høstmiddagen. Vi var glade for den
store tilslutning til Høstgudstjenesten og den efterfølgende
middag i Forsamlingshuset. Dejligt at se jer alle, at synge
dejlige efterårssange og skønt at spise sammen. Det
allerbedste var jeres store engagement i auktionen, som vi
ved hver høstfest afholder til fordel for menighedens
SOS-børneby-barn. Tak for alle de dejlige ting, I havde
medbragt og tak for de fine bud på tingene.
Vi kan nu sende 2.665 kr. til vores dreng, Anushaka, som bor
i SOS-børnebyen i Piliyandala.
Tak fra Helnæs menighedsråd.

Informationer

Helnæs Forsamlingshus
Datoer for arrangementer i Forsamlingshuset de kommende
måneder:
15. November: Generalforsamling
10. December: Juletræ
Vh. Bestyrelsen

Nyt fra Lokalrådet

➢ De foreninger, der fortsat ønsker at stå på
hjemmesiden “Helnaes.dk”, skal kontrollere at deres
oplysninger er korrekte. Opdateringer og billeder
sendes til: lokalraad@helnaes.dk
Vi vil gerne høre fra alle foreninger, så vi kan være
sikre på at alt er opdateret.

➢ Spørgeskema fra energigruppen er udformet, og
rundsendes i løbet af kort tid.

➢ Dilettant / sjov og spas, som skal opføres i marts,
søger medvirkende. Så har du lyst til at stå på en
scene, eller arbejde med kulisser eller kostumer, så
send en mail til: lokalraad@helnaes.dk

mailto:lokalraad@helnaes.dk

