
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det sker i Marts 

 
Torsdagsklub  
Sidste torsdagsklub i denne sæson er d. 3. marts kl. 14.30 
i Borgerhuset. Vi får besøg af Christian Drue fra Assens. 
Han fortæller om sine ture rundt i området og giver et 
historisk indblik i landskabets udvikling gennem tiden. 
Alle er velkomne. Tag gerne selv kop og brød med. 
Mvh. Anne 
 
Dilettant på Helnæs 
Lørdag d. 12. marts er der dilettant i Helnæs 
forsamlingshus kl. 14. og kl. 19. 
Helnæs aktørerne opfører dilettantstykket: ”Fusses Fidus”.  
Om eftermiddagen sælges der billetter ved indgangen, 
ingen tilmelding. 
Om aftenen spilles der op til dans ved Jørn Vind, Odense, 
efter forestilling og spisning. Der kan bestilles platte eller 
man kan medbringe egen mad. Se omdelt seddel for 
tilmelding. 
 
Helnæs Borgerhus - Generalforsamling 
Mandag d. 14. marts kl. 19.30 er der generalforsamling i 
Borgerhuset. Invitation og dagsorden er ifølge 
vedtægterne omdelt 14 dage før generalforsamlingen. 
Efter Borgerhusets generalforsamling vil Anne Hansen fra 
Helnæs Lokalhistoriske Arkiv aflægge årsberetning med 
efterfølgende årsregnskab. Vi glæder os til at se dig.  
De bedste hilsner Bestyrelsen. 
 
Sy og Strik 
Onsdag d. 16. marts kl. 19-21 i Borgerhusets lok 2. Alle 
er velkomne. Medbring dit håndarbejde, en tallerken, ske 
og kop og kaffe eller te. (Vi giver 5 kr. hver pr. gang til 
Borgerhuset for brug af lokale og varme). Vh. Pernille 
Naundrup 40433996. 
 
Fællesspisning  
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag d. 18. marts 
kl. 18. i lok. 1. Kom og få et dejligt måltid mad. Medbring 
eget service, drikkevarer og godt humør. Tilmelding 
senest søndag d. 13. marts hos Birgitte Elovara på  
tlf. 23276858. 

 
Ølsmagning for kneitene på Helnæs 
onsdag d. 23. marts kl. 19.30 i Borgerhusets lokale 1. 
Tilmelding til Dan 6477 1501 / 5152 7269 eller på 
darajo@mail.dk 
Hilsen Viggo og Dan 
 
Helnæs Kirke 
Dukketeateret Svantevit viser forestillingen ”Pust” i 
Helnæs Kirke mandag d. 28. marts kl. 14.00. 
De fire sogne Sønderby, Kærum, Dreslette og Helnæs er 
sammen om denne herlige oplevelse, der kan ses af både 
børn og voksne. De fire sogne betaler for forestillingen, så 
der tages ikke entré. En gratis oplevelse man ikke må 
snyde sig selv for! (se omtale i forrige HelnæsNyt) 
 
Helnæs Vandværk - Generalforsamling 
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Vandværk, 
tirsdag d. 29. marts kl. 19.30 i Borgerhuset 
Mvh. Bestyrelsen 
 

Det sker i April 
Arkivet 
Lørdag d. 2. april er der ”Åbent Hus” i Helnæs 
Lokalhistoriske Arkiv. Temaet bliver: ”Helnæs skole 
gennem tiderne”. Alt, hvad der har relation til skolen, 
tages frem af gemmerne. Billeder, bøger, undervisnings-
materialer og film. Kom og opfrisk gamle minder og 
måske genkend dig selv på billederne. 
Mvh Anne 
 
Sy og Strik 
De sidste to Sy og Strik aftner i denne sæson bliver 
mandag d. 4. og onsdag d. 20. april kl. 19-21 i 
Borgerhusets lokale 2. Alle er velkomne. Medbring dit 
håndarbejde, en tallerken, ske og kop og kaffe eller te. (Vi 
giver 5 kr. hver pr. gang til Borgerhuset for brug af lokale 
og varme). Vh. Pernille Naundrup 40433996. 
 

Køb, salg og bytte 
 

Ledig fryseboks  
Hvem vil overtage vores boks i frysehuset? 
Mvh. Andreas og Lene tlf. 30116318. 
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