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Det sker i November 

 
Sy og Strik 
Torsdag d. 5. nov., mandag d. 16. nov. og mandag d. 
30. nov.  kl. 19-21. Vi mødes i  Borgerhusets lokale 2. 
Medbring dit håndarbejde, kop, kagetallerken og the/kaffe.  
Alle er velkomne. (OBS vi betaler kr. 5,- hver pr. gang til 
Borgerhuset for brug af lokale). 
Pernille Naundrup 40433996  
 
Fællesspisning i Borgerhuset 
Der er fællesspisning fredag d. 6. november kl. 18.00  
i Borgerhuset. Kom og få en hyggelig aften med god mad 
og dejligt selskab. Medbring service og drikkevarer til 
eget forbrug. Tilmelding senest søndag d. 1. november til 
Pia Skøtt tlf. 64771021 / 21634532 
 
Helnæs Forsamlingshus 
Der afholdes generalforsamling i Helnæs forsamlingshus  
tirsdag d. 10. nov. kl 19.00 
Dagsorden er delt ud sammen med reklamerne. 
 
Ølsmagning for kneitene 
Onsdag d. 18. november kl. 19.30. Borgerhusets lokale 
1. Tilmelding til Dan 64771501 / 51527269 el. 
darajo@mail.dk 
Hilsen Viggo og Dan 
 
Helnæs Idrætsforening 
Der afholdes generalforsamling torsdag d. 19. nov.  
kl. 21.00 i Borgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Mvh. Mogens Rasmussen 
 
Torsdagsklub  
I november måned er det Helnæsboere, der kommer og 
underholder i Torsdagsklubben. 
Den 12. nov. får vi besøg af René Korsgaard, der vil 
fortælle om emnet ”Fra Grønland til Helnæs”, han tager 
nogle af sine modelbiler med og laver en lille udstilling. 
Nogle Helnæsboere har været på en spændende tur i 
”Luthers fodspor” i Tyskland. Det kommer Marianne 
Therp og Inger Lund og holder et billedforedrag om.   
 

 
Torsdag d. 19. nov. – bemærk datoen, da 
arrangementet er rykket en uge frem! 
Begge dage er kl. 14.30 i Borgerhuset lok. 1. 
Alle er velkomne og tag gerne kop og brød med. 
Mvh. Anne. 
 
Helnæs Kro Gourmet- og Vinaften 
Der er gourmet og vinaften på kroen d. 20. nov.  
kl. 18.30 
Kr. 550,- pr. person. Bestilling på 64771341 
info@helnaeskro.dk 
 
Gymnastik 
Gymnastik i Borgerhuset tirsdage kl. 19.00. Alle er 
velkomne – ingen tilmelding. Det koster kr. 250,- for en 
halv sæson (sept.- dec.). Charlotte Foss Madsen er 
instruktør. Program: 90 min. med opvarmning, MBL, 
balance- og coretræning, muskeltoning samt yogaøvelser 
og afspænding. Programmet tilpasses deltagernes niveau 
og interesse. Der vil være alternative øvelser for deltagere 
med skader, nedsat bevægelse osv. 
 
 

Det sker i December 
 
Sy og Strik 
9. dec. 19-21                         
 
Helnæs Forsamlingshus – Jul 
Juletræsfest for børn og voksne d. 19. december 
 
 
 

Taksigelse 
 
En stor tak til akutberedskabet for den fantastiske hjælp 
jeg fik her fredag d. 17. Okt. Hvis beredskabet ikke var 
her, havde jeg heller ikke været her nu, DERFOR tusind 
tak til jer der hjalp mig. 
Mange hilsner fra Inge Milling Nielsen, Klinteskovvej 4. 
Ord er fattige, men ment af hele mit hjerte. 
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Efterlysning 
 
Vild kørsel på Helnæs Byvej 
Onsdag d. 28. okt. Kl 14.30 kørte en lys metallic 
Mercedes (eller Mercedes-lignende bil) med Taxa-skilt på 
taget i den forkerte vejbane og med god fart på 
strækningen fra Helnæs Byvej 17 mod Møllen. Føreren af 
en modsatkørende mindre bil ”reddede” sig med nød og 
næppe ved at køre ind på marken samtidig med, at 
”taxaen” svingede over i rette kørebane. 
Hvis nogen kan identificere ”taxaen” og firmaet, baseret 
på tidspunktet, så ring 66148120. 
Mvh Jens  
 
Dilettant På Helnæs 
Går du rundt med en uopdaget skuespiller i maven? Så vil 
vi rigtig gerne hjælpe ham/hende til at komme ud. Hvis du 
har en opdaget skuespiller vil vi også gerne møde 
ham/hende. Vi mangler spillere til næste års dilettant og 
håber at der er nogle herude på Helnæs, som vil prøve 
kræfter med os og de skrå brædder. 
Vi har nogle rigtig hyggelige og sjove øve-aftner i jan/feb. 
og slutter med 2 forestillinger i marts. 
Vi er alle glade amatører og andet kræves der ikke. 
Er det noget for dig, så ring venligst på tlf. 64771376 og 
meld dig. Vi vil så gerne have dig med. 
Mange hilsner dilettanterne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meddelelser 
 
Udhængsskab på Brandhuset – nu med nøgle 
Der er nu monteret en nøgle fast på udhængsskabet på 
Brandhuset på hjørnet af Maevejen. Alle er velkomne til at 
bruge skabet til opslag med interesse for Helnæs. Man 
bedes selv fjerne opslag, når disse ikke er aktuelle 
længere. 
Mvh Beboerforeningen 
 
 

Køb/salg/bytte/job 
 
Cykler 
Solid pigecykel ”Everton” ca. 8-9 år til salg, kr. 250,- samt 
Mountain bike voksen, herre/dame, kr. 250,-. 
Henvendelse Bente Haines, Lindhovedvej 11.  
Tlf 60663341 
 
Barnepasning 
Barnepige tilbydes. Jeg er vant til helt små som store børn. 
Jeg er knap 14 år og bor på Helnæs. Kontakt mig, hvis i 
har brug for hjælp en dag, en aften eller bare et par timer. 
Venlig hilsen Lærke tlf/sms: 28442816 
 
 


