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 Det sker i November 
 
Torsdagsklub 
Den 9. november kommer eventyrfortæller Ruth Juul, Ølstykke 
i torsdagsklubben . Hun er fhv. højskoleelev på Helnæs og 
kommer her stadig et par gange om året. Ruth vil fortælle og 
vise os sin kreative kunst. 
Torsdag den 23. november hedder foredraget: "Søn af en 
modstandsmand" ved Jørgen Eeg, Thorøhuse. 
Alle er velkomne hver gang! Tag gerne kop og brød med til jer 
selv. Venlig hilsen Anne 
 
Sy og Strik 
Der er Sy og Strik onsdag, d. 8. og mandag d. 20. november  
kl. 19-21.30 i Borgerhuset lok.2. 
Tag dit håndarbejde med og kom og hyg med alle vi andre 
håndarbejdsglade helnæsboere. Tag også kaffe/te, en kop og en 
tallerken med til dig selv, vi skiftes nemlig til at have kage/brød 
med. Evt spørgsmål på 40433996. Pernille 
 
Helnæs Forsamlingshus 
Der afholdes generalforsamling tirsdag, den 14. november 
2017 kl. 19.00 i forsamlingshuset. 
Venlig hilsen bestyrelsen 
 
Fællesspisning  
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag, den 17. november 
kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og godt humør. 
Tilmelding: Bente Larsen på tlf: 6477 1521 senest den  
13. november. Vi glæder os til at se jer.  
De bedste hilsner madholdet. 
 
Foreningen Norden Assens 
arrangerer en bustur til Moesgaard ved Århus lørdag, den  
18. november kl. 08.30 – ca. 18. Der vil være 2 rundvisninger 
”På rejse i oldtiden” og ”Besøg Middelalderen”. Man kan del-
tage uden at være medlem. Entré og de to rundvisninger koster 
kr. 250. Dertil kommer transport, hvis man ikke vil køre selv. 
Kontakt Marianne Therp, hvis I vil med op at se det nye mu-
seum. 6477 1668 eller 2720 1668 – senest 2. november kl. 11. 
 
 
 

 
 
 
Borgerhuset inviterer - Arbejdsdag 
Fællesarbejdsdag lørdag, den 25. november kl. 10.00. 
Borgerhuset skal igen have den årlige omgang med rengøring 
og lidt havearbejde. Vi har brug for hjælp til almindelig 
rengøring i alle rum, vinduesvask ind- og udvendig, lidt 
havearbejde langs gavlen (gl. toiletter og værksted). Rensning 
af tagrender og hjælp til maling af væggene i køkkenet. 
Borgerhuset er vært ved rundstykker, en håndmad inkl. vand og 
øl kl. 12.00 samt kage og kaffe. 
Det plejer at være nogle hyggelige timer - vi glæder os til at se 
jer. Tilmelding birgitte@elovara.dk eller 2327 6858 senest 
mandag den 20/11. 
De bedste hilsner Borgerhusets bestyrelse 
 
Julehygge  
Mandag, den 27. november kl. 19.00 -21.30. 
Ta´ ting med fra haven, så kan vi hjælpe hinanden med at lave 
dekorationer og hygge med gløgg og æbleskiver. 
Tilmelding Hanne på mobil 2090 1322 eller Birgitte på mobil 
2327 6858 senest den 22. november. Betaling: 10 kr. til 
Borgerhuset + 10 kr. gløgg og æbleskiver. 
  
Helnæs Idrætsforening 
indkalder til generalforsamling torsdag, den 30.11.2017  
kl. 21.00 i borgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægter. 
                                                                                            
 

    Det sker i December 
 

Sy og Strik 
Der er Sy og Strik d. 6. december.  
 
Åbent Hus på MADlejr 
Hvert år åbner MADlejr døren op for beboerne på Helnæs. I år 
bliver det i forbindelse med jul på Helnæs den 10. december 
klokken 9.00 kan I møde Sanne Vinther, som vil sige lidt om, 
hvordan året er gået. Herefter bliver dørene åbnet, så man kan  
få et blik ind i MADlejrs hverdag. 
Klokken 10.00 er den store bålpande klar – og I kan bage lækre 
pandekager, hvortil der er en bred variation af lækkert tilbehør. 
 
 



Helnæs Forsamlingshus 
Husk! Juletræ for børn og voksne lørdag, den 16. december. 
 
Jul på Helnæs 
Jul på Helnæs bliver i år d. 10. december, mere herom senere. 
 
 

Det sker senere 
 
Helnæs Kultur og Musikforening 
Nytårstur lørdag, d. 13. januar 2018. Læs om koncerten på 
www.helnaeskultur.dk. Tilmeld snarest til Helnæs Kultur- og 
Musikforening på 6173 4540 eller direkte på foreningens 
hjemmeside. 
 
 

Meddelelser 
 
JUL på Helnæs                                                              
I år er det 20. gang, vi skal holde JUL på Helnæs og det bliver 
som de seneste år 2. søndag i advent: 10. december, kl. 10–16. 
Måske kommer der flere end sædvanligt, da vi sidste år havde 
besøg af et ugeblad, som vil skrive om det.  
Det første planlægningsmøde blev afholdt torsdag, den 26. 
oktober, men har du noget, du vil sælge eller har du lyst til at 
lave et værksted, en julestue, en aktivitet specielt for børn eller 
andet, så kan det nås endnu.  
Kontakt Marianne 2720 1668 eller Margit 4243 1962, hvis du 
gerne vil være med.  
JUL på Helnæs – frister/deadline                                              
- Senest 9. november kl. 23: Tekst til løbeseddel og annonce til 
Marianne                               
- Senest 14. 11. kl. 23: Tekst og billeder til pressemeddelelser 
også til Marianne        
- Senest 22. 11.: tekst til Helnæs NYT               
Alt sendes til Mariannes mail: mstherp@gmail.com    
 
Kirkejubilæum på Helnæs 1618 - 2018 
Den 1. maj 1618 blev øens kirke indviet, og det skal naturligvis 
markeres. 
I menighedsrådet håber vi på inspiration og gode idéer til, 
hvordan denne begivenhed skal fejres. Jo flere der bliver 
involveret, des større fest og glæde. 
Vi ser frem til utallige gode forslag, og de kan gives mundtligt 
eller skriftligt til alle fem rådsmedlemmer  - helst inden årets 
udgang. 
Med venlig hilsen Helnæs Menighedsråd    
 
 
 
 
 
 

Gymnastik  
Nu bliver Borgerhusets gymnastiksal igen fyldt med glade 
motionister. Vi starter nyt gymnastikhold hver tirsdag.  
Fra kl. 19.00 til kl. 20.00. Alle er velkomne uanset alder – 
ingen tilmelding. Det koster kr. 250,- for ½ sæson (september - 
december). Der er ikke gymnastik i efterårsferien. Instruktør 
er Charlotte Foss Madsen 
 
 

Køb/Salg/Bytte 
 
Sælges 
4 behagelige havestole samt rundt glasbord, alt med stålben, til 
salg for 100 kr. Henvendelse Bente Haines,. tlf. 60663341. 
 
 

Kommunalvalg 2017 
                                                                                                                                                               
Valg til Byråd og Region                                                                                                                                   
Ved kommunevalget d. 21. november 2017 har vi her på 
Helnæs denne gang chancen for at få en plads i byrådet, da jeg, 
som mange af jer allerede ved, stiller op. Det vil glæde mig 
meget at få stemmer nok til at kunne komme ind og gøre en 
forskel. Specielt vil jeg have fokus på, at de mange mindre 
landområder, som Assens Kommune består af, kan udvikle sig 
lige på den måde, som de selv har lyst til. Jeg håber, at rigtig 
mange af jer vil hjælpe til med jeres stemme at gøre det muligt 
for mig.  
Brug i hvert fald jeres stemmeret – og X gerne personligt. Det 
er de personlige stemmer, der tæller.                                                                      
GOD VALGDAG TIL JER ALLE fra Marianne Svane Therp   
  
 
 
 
 


