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Det sker i December

Helnæs Lokalarkiv
Helnæs Lokalarkiv har åbent lørdag den 3. december kl.
9.30 til 11.30

Jul på Helnæs
Vi glæder os i denne tid. Snart åbner vi igen den skønne ø for
julerier - i år bliver det hele weekenden d. 3 & 4 december
fra kl 10-16,00 begge dage.
Nyd dagene med en rask tur rundt til de mange nye eller
erfarne julesteder overalt på Helnæs. Vi lover der bliver
masser af julerier for store og små - Husk skattejagt for børn.
Håber mange lokale vil bakke op om denne årlige
juletradition.
Se program og kort på Facebook @jul på Helnæs eller hos
de enkelte stande.
Tak til Assens Kommune og Helnæs Lokalråd for økonomisk
støtte.
Nb : Der er kommet en lille overraskelse i Bobakkerne d. 1
søndag i advent. …. Og de er drevet af solceller

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.

Torsdagsklub
Alle er velkomne til julehygge i Torsdagsklubben den 8.
december kl. 14.30.
Anders Lindskov fra Fyret på Helnæs kommer og fortæller
og viser billeder fra en familietur til Japan.
Der serveres æbleskiver til kaffen. Husk kop.
Arrangementet er i Borgerhuset, Helnæs Byvej 63.
Mvh. Anne

Helnæs Forsamlingshus
Forsamlingshuset afholder juletræsfest d. 10. december. Der
er omdelt separat indbydelse, da der er tilmelding.

Syogstrik - Jul
Der er Syogstrik onsdag d. 14. december kl. 19.00 - 21.30 i
Borgerhuset, lok. 2
Vi hygger denne aften med at strikke  julepynt. Medbring
mindst 2 forskellige farver garnrester og pinde der passer til
garnets tykkelse. Jeg medbringer opskrift. Har du lidt
juleknas eller småkager, så tag gerne med. Jeg sørger for lidt
gløgg. Medbring også kaffe el te til dig selv og en tallerken,
for der er kage. Det koster 100,- for en sæson. (sept-april).
Alle er velkomne. Pernille, 40433996

Det sker i Januar 2023

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 d. 5., 16. og 25. januar

Nyt fra Lokalrådet

➢ Styrk sammenholdet.
Sidste chance for tilmelding til dilettant.
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

➢ Husk spørgeskema fra Energigruppen, inden 10/12.
➢ “Flyt til Vestfyn” har lavet materialer til deling. De

kan findes her: www.flyttilvestfyn.assens.dk
Vi vil gerne opfordre til deling.

➢ Vi er i dialog med kommunen om problemer med
vejbanen på dæmningen. Vi vil gerne opfordre til at
tage billeder – især af vand på kørebanen – og sende
dem til: lokalraad@helnaes.dk så formidler vi
videre.

➢ 🎄🍪

Fortsætter ikke 🎅 ⇨
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