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Det sker i Oktober
Sy og Strik
Onsdag d. 7. og onsdag d. 21. oktober 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
Helnæs Jagtforening
Dyrejagt
Helnæs Jagtforening afholder den traditionelle dyrejagt
lørdag d. 10. oktober. Alle er velkomne som klappere.
Mød op og se Helnæs fra en anden side. Vi starter fra
Østergård kl. 9.00. Der vil være en frokostpause ved
middagstid, så husk en god stor madpakke. Vi forventer at
være færdige ved 16-tiden. Parkering på marken, på
modsatte side af vejen ved Østergaard!
Vildtspil
Helnæs Jagtforening afholder sit traditionelle vildtspil d.
11. oktober kl. 19.00 i Helnæs Forsamlingshus. Kom
med til en hyggelig aften. Der er mange præmier; hele og
halve dyr fra dagen før og meget mere. Se om du kan
vinde den sagn omspundne ”helt vilde” gevinst.
Ølsmagning for kneitene
Så starter vi sæsonen op igen med ølsmagning for kneitene
på Helnæs: Onsdag d. 14. oktober kl. 19.30. Sted som
sædvanligt i Borgerhusets lokale 1.
Tilmelding til Dan 64771501 / 51527269 el.
darajo@mail.dk
Hilsen Viggo og Dan

Torsdagsklub
Når vi samles i Torsdagsklubben første gang den 15.
oktober kl. 14.30, er vi inviteret til at besøge Ellen
Nørregård, Lindhovedvej 6 og ikke i Borgerhuset, som
skrevet sidst. Vi skal kun selv have kop og tallerken med,
Ellen giver kaffe og brød.
Kom første gang og vær med til at færdiggøre
programmet. Alle er velkomne!
Der er Torsdagsklub igen den 29. oktober, hvor vi får
besøg af Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen med emnet:
”Gensyn med Etiopien”.
Mvh. Anne.
Helnæs Kro Vildt buffet
Der er vildt buffet på kroen d. 24. oktober kl. 18.30
Kr. 325,- pr. person. Bestilling på 64771341
info@helnaeskro.dk
Tarteletfest
Den 30. oktober kl. 18.30 er der Tarteletfest i
forsamlingshuset. Husk tilmelding og betaling (150 kr.)
senest d. 23. oktober ved Pia Skøtt, Helnæs Byvej 54.
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 November
Jul på Helnæs
Traditionen med Jul på Helnæs kræver forberedelse,
derfor indkalder vi til et møde torsdag den 15. oktober
kl. 19.30 i Borgerhuset.
Datoen for arrangementet bliver den 6. december –
2. Søndag i advent. Dagen slutter med koncert i kirken.
Mvh Marianne Therp og Inger Lund

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
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Sy og Strik
5., 16. og 30. november 19-21
Helnæs Kro Gourmet- og Vinaften
Der er gourmet- og vinaften på kroen d. 20. november
kl. 18.30
Kr. 550,- pr. person. Bestilling på 64771341
info@helnaeskro.dk

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

Taksigelse
Guldbryllupsfest
Tusind tak til alle, der var med til at gøre vores
Guldbryllupsfest og lidt fødselsdag, til en uforglemmelig
dag. Tusind tak for de dejlige gaver. Tak for jeres
hjælpsomhed og bidrag, så som forsamlingshus, musik,
mad og sengepladser til vores overnattende gæster. Det vil
vi altid huske og være dybt taknemmelige for.
De kærligste hilsner fra Erik og Mie.
Høstgave
Tusind tak for jeres gaver ved høstgudstjenesten. Både til
jer, der lagde penge i indsamlingsbøsserne og til jer, der
havde medbragt udbytte fra haven.
Tak til jer, der bød på de dejlige ting ved auktionen i
Forsamlingshuset.
Der kom en flot høstgave ud af det, så vi kunne sætte
kr. 1435,- ind på bogen til vores SOS-barn.
Menighedsrådet.

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
Hvem vil overtage vores (betalte) boks i frysehuset?
Mvh Andreas + Lene. Tlf. 30116318
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