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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

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Lokalarkiv, Helnæs byvej 63
har åbent lørdag den 5. 10. kl. 9.30 til 11.30.
og
Arkivernes dag
Lørdag den 12. november har alle lokalarkiver
åbent for publikum - også Helnæs arkiv fra kl. 9.30 til
12.00. Der bliver udstilling om komponist Chr. Danning.
Arkivet har for nylig modtaget meget materiale om
komponisten bl. a. en ep plade, der bliver spillet på dagen.
En af melodierne er ROCOCO menuetten, som han
komponerede på Helnæs, da han boede her fra 1919 til sin
død 1925. Til besøgende er der kaffe på kanden.
Arkivmedarbejderne

Helnæs Menighedsråd
Sangaften i Borgerhuset på Helnæs – ny dato. Kirkebladet
omtalte en sangaften den 1. november, men da der blev
udskrevet valg til Folketinget til afholdelse denne dag, har
menighedsrådet rykket sangaftenen frem. Det bliver onsdag
den 9. november kl. 19.00. Temaet for aftenen er stadig
”Bjarne Haahr og hans sange og salmer”. Hans søn Jakob
Haahr vil komme og fortælle om både Bjarne og hans sange.
Vores organist og kirkesanger, Lis Nielsen og Pia Haahr,
spiller og synger for på sangene, og de giver også nogle
solonumre ind imellem sangene og Jakobs fortællinger. Der
bliver en kaffepause i løbet af aftenen. Der er fri entré og alle
er velkomne i Borgerhuset, Helnæs Byvej 63.
Sanghilsner fra menighedsrådet.

Helnæs Forsamlingshus
Der er generalforsamling i forsamlingshuset d. 15.
november kl.18.30. Dagsorden er sendt ud separat.

Torsdagsklub
Borgerhuset, Helnæs Byvej 63. Torsdag den 10. nov. kl.
14.30 kommer Helle Munk Jensen, Odense, med ord og
billeder og tager os "Med tog på tværs af Japan".
Husk kop og brød.
Torsdag den 24. nov. kl. 14.30 kommer Seniorkonsulent
i Assens kommune Lene Puggård og fortæller om
forskellige muligheder for ældre mennesker i kommunen.
Alle er velkomne til begge arrangementer.
Husk kop og brød.
Venligst Anne

Syogstrik
Der er Syogstrik onsdag d. 16. og mandag d. 28. november
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

Borgerhuset - Bring naturen indenfor
Invitation til alle interesserede - julehygge i Borgerhuset
Torsdag den 17. november kl. 19:00 - 21:30.
Tag ting med fra naturen, så kan vi hjælpe hinanden med at
lave dekorationer og hygge med gløgg og æbleskiver.
Tilmelding til Birgitte via SMS på 2260 5015 senest den 14.
november.

Fællesspisning
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 18.
november kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og godt
humør. Tilmelding: Theresa på 22965858 gerne SMS, senest
den 13. nov.
Vi glæder os til at se jer. De bedste hilsner madholdet.

Helnæs idrætsforening.
Afholder generalforsamling Onsdag den 30-11-2022 kl.
21.00 i borgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægter.
Bestyrelsen

Fortsætter ⇨



Det sker i December

JUL på Helnæs
Helnæs afholder den første weekend i julemåneden – den 3.
og den 4. december – julemarked over hele øen. Som noget
nyt er det over to dage. Der kommer i løbet af november
måned en seddel ud sammen med lokalaviserne, hvor man
kan se, hvad der sker de forskellige steder.

Julemarked i Det Gamle Mejeri
I forbindelse med "Jul på Helnæs" inviterer Galleriet
Langager indenfor til kunsthåndværker julemarked 3. og 4.
december kl. 10 – 16.
Galleriets kunstnere præsenterer julepynt, håndlavede
julegaver og fint unika kunsthåndværk. Så kom indenfor i det
gamle Mejeri, hvor der sælges kaffe og julekringle med
masser af julehumør, duft af gran og nisseværksted for
børnene.

Helnæs Forsamlingshus
10. December: Juletræ

Nyt fra Lokalrådet

➢ Lokalrådets Generalforsamling 2023 bliver den
22. februar.

➢ 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

➢ Hvis I endnu ikke har fået betalt støttebeløb til
lokalrådet 2022, kan det endnu nås på MobilePay
72486 eller kontonr. 6850 0000351124.
Det anbefalede beløb er 50 kr pr. voksen.

➢ Energigruppen nåede desværre ikke at få
spørgeskema ud i oktober, men det kommer snart.

➢ Tusinde tak for det store fremmøde og opbakningen
ved oprydning på sportspladsen, og tak for nogle
hyggelige og konstruktive timer.


