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Det sker i Januar

L´hombre
Vi starter 05-01-2023 og byder såvel gamle som nye spillere
velkomne.
Der spilles torsdage i ulige uger med starttidspunkt 18.30
Alle øvede såvel som uøvede er velkomne til at deltage i
dette spændende kortspil.
Erik ”Skomagerhuset”

Syogstrik
Der er Syogstrik torsdag d. 5. mandag d. 16. og onsdag d.
25. januar. i Borgerhuset kl. 19-21.30
Medbring dit håndarbejde og hyg med andre
håndarbejdsglade. Vi hjælper gerne hinanden hvis der er
opstået problemer med håndarbejdet.
Medbring også kop og tallerken og te/kaffe til dig selv. Vi
skiftes til at have kage/brød med.
Alle er velkomne. Pernille, 40433996

Torsdagsklub
Vi begynder det nye år i Torsdagsklubben den 5. januar
kl. 14.30 med besøg af fhv. provst Palle Jensen, Odense,
der vil underholde som "Hofleverandør af østers og øregas",
glæd jer til en munter eftermiddag.
Husk kop og brød.
Og
Den 19. jan. kl 14.30 er der det årlige Bankospil.
Medbring venligst en pakke, så alle kan få en gevinst.
Husk kop og brød.
Arrangementerne er for alle.

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs byvej 63 har åbent
lørdag den 7. januar kl. 9.30 til 11.30

Helnæs Frysehus - Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Frysehus
den 26. januar kl 19.30 i Borgerhuset.

Helnæs Jagtforening
Rævejagt - 21/1-2023 kl 9:30. Vi mødes ved borgerhuset.
Der er varm suppe til alle deltagere efter jagten.
Og
Generalforsamling - 26/1-2023 kl 19:00 Helnæs
borgerhus. Foreningen er vært for en bid brød efter
mødet.

Det sker i Februar

Torsdagsklub
Den 2. februar kl 14.30 kommer John Mikkelsen, Helnæs
med et billedforedrag om en spændende tur "Spanien på
Kryds og tværs".
Husk kop og brød til eget forbrug
Alle er velkomne

Nyt fra Lokalrådet

Bestyrelsen holder juleferie og derfor er der intet møde
i december.🎅🎄
Vi ønsker alle et godt nytår og glæder os til nye og
dejlige aktiviteter i det kommende år.🥂🎉
Husk stadig at passe på jer selv og hinanden i 2023.🙌

Fortsætter ikke 🎅 ⇨


