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November:
12. og 26. nov: Torsdagsklub
12. og 25. nov: Syogstrik
29. nov: Helnæsbrød
December:
2. dec: Møde i Vindmøllegruppen.
10. dec: Torsdagsklub
12. dec: Juletræsfest Helnæs forsamlingshus
27. dec: Helnæsbrød
Helnæs Forsamlingshus - Aflysning/udsættelse
Generalforsamling den 10. november i Helnæs
Forsamlingshus er udsat pga. nye covid-19 regler for
forsamlinger. Der bliver bekendtgjort ny dato i HelnæsNyt,
når det bliver tilladt at samles flere.
Gem venligst den omdelte indkaldelse, da der ikke vil
komme en ny.
Venlig hilsen Bestyrelsen
Torsdagsklub
Den 12. november kl. 14.30 kommer Erling Andersen,
Faldsled med anden del af sit spændende billedforedrag om
Island rundt i campingvogn.
Den 26. november kl. 14.30 får vi besøg af Ruth Espersen,
der har været køkkenassistent hos Kong Frederik d. 9. og Dr.
Ingrid. Hun vil fortælle om sit arbejde der og rejserne med de
Kongelige. Alle er velkomne og husk kop og brød begge
gange.
Venlig hilsen Anne
Syogstrik
Torsdag d. 12. november og onsdag d. 25. november kl
19- 21.30 i Borgerhuset lok. 2. Medbring selv kaffe.
Da vi pt max må samles 10 personer, ville det være en fordel
hvis man melder forud at man kommer, enten på
Syogstrik-gruppen på Facebook, eller på sms til 40433996.
Venlig hilsen Pernille
Helnæsbrød
Den 29. november kl 8 - 9.30 vil det igen være muligt at
købe morgenbrød hos Helnæsbrød i Borgerhuset.

Det sker i December
Torsdagsklub
10. december er der historie og julehygge på programmet.

Helnæs Forsamlingshus
Juletræsfest afholdes den 12.december 2020. hvis
corvid-19 tillader det.
Venlig hilsen bestyrelsen
Helnæsbrød
Der er Helnæsbrød d. 27. december
Vinterudstilling i Det gamle Mejeri
Unik kunst og kunsthåndværk – julegaver og julepynt
20 kunstnere udstiller kunst og kunsthåndværk - rig
mulighed for at finde gaven til den, der har (næsten) alt:
Mistelten, dekorationer, kranse, kort, pynt, smykker,
keramik, træ, glas, skulpturer, strik, malerier og meget,
meget mere.
Åbent lør-søn 21-22/11, 28-29/11 og 5-6/12 kl. 11 –16
Hvis vi må, kan der købes hjemmebag og varme drikke –
ellers ”to-go”. Følg opdateringer på hjemmesiden.
Galleri Langager, Ryet

Informationer
Red Lillebælt
Som det er fremgået af dagspressen, arbejder Sønderborg
Kommune fortsat på at opstille en gigantisk kystnær
havmøllepark lige ud for Helnæs. Projektet er forsinket, men
tag ikke fejl: Det bliver en realitet, med mindre den folkelige
modstand bliver så stor, at politikerne ikke kan sidde den
overhørig. Derfor gør vi i Red Lillebælt alt, hvad vi kan for
at informere offentligheden og stille skarpt på de uoprettelige
skader, vindmølleparken vil påføre kystlandskabet. Det sker i
første række via pressen, med uddeling af tusindvis af
foldere til borgere og turister på Sydvestfyn samt på vores
hjemmeside www.redlillebaelt.dk, hvor man kan holde sig
orienteret om de vigtigste informationer under Seneste Nyt.
Vi forbereder nye initiativer, herunder ikke mindst at få
havvindmølleparken gjort til et vigtigt emne op til
kommunalvalget næste år. Man er meget velkommen til at
deltage i arbejdsgruppens månedlige møder. Næste gang er
onsdag den 2. december 2020, kl. 19-21.30 i Borgerhuset,
lokale 2, Helnæs Byvej 63.
Red Lillebælt
Har du lyst til at kontakte os, så send os en email med
kontaktinformationer. Eller brug formularen herunder.
Foreningen er stiftet og i fuld gang, læs om indmeldelse her.
hvis du har lyst til at blive kontaktet angående medlemskab,
så kryds feltet af. www.redlillebaelt.dk
fortsættes →

