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November
Helnæs Lokalarkiv
Lørdag den 6. nov. er der åbent i Helnæs Lokalarkiv,
Helnæs byvej 63 fra kl. 9.30 til 11.30
Lørdag den 13. nov. kl. 9.30 til kl. 12.00 på "Arkivernes
dag" udstiller arkivet en samling af spændende arkivalier
efter kunstmaler Rhoar Gormsrud, der boede på¨Helnæs
nogle år. Der vises samtidig en video billedserie af hans
malerier. Alle er velkomne!
Helnæs Forsamlingshus
afholder generalforsamling i forsamlingshuset tirsdag den
9. november 2021 kl. 19.00
Venlig hilsen bestyrelsen
Helnæs Kro
5 November: Gourmet og Vin Aften klokken 18:30 pris
kr. 575,00 pr. person.
11 November Mortens Aften klokken 17:30 pris for tre retter
kr. 265,00
Bestilling på: Tlf. 6477 1341 www.helnaeskro.dk
Syogstrik
Der er syogstrik torsdag d. 11. nov. og mandag d. 22. nov
kl. 19- 21.30 Bemærk at det i oktober bliver i lokale 1, da der
skal lægges gulv i lokale 2. I december bliver det to onsdage:
1. og 15. dec.
Alle er velkomne. Det koster kr. 100,- at være med hele
vinteren. (sept. - april.). Pernille ( 40433996)
Torsdagsklub
Torsdag den 11. november mødes vi på Borgerhusets
parkeringsplads kl 14.00 og kører på en lille udflugt. Vi
slutter dagen med at drikke kaffe på "Gundershøj" i Ebberup.
Torsdag den 25. 11. kl. 14.30 kommer fhv. skoleinspektør
Ole Sørensen fra Ørbæk med foredraget: "Blade i mit livs
dagbog". Glæd jer til arrangementerne og mød op med godt
humør.
Mvh. Anne
L´hombre.
Indtil jul spilles der torsdag i lige uger.
Vi starter 18.30 og slutter ca. 22.30..
Erik ”Skomagerhuset”

Fællesspisning
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 19.
november kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og godt
humør. Tilmelding: Birgitte på 2260 5015 gerne SMS, senest
den 12. november.
Vi glæder os til at se jer. De bedste hilsner madholdet.
Helnæs idrætsforening
afholder generalforsamling Onsdag den 24-11-2021 kl.
21.00 i borgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægter.
Bestyrelsen
Helnæs Menighedsråd
Helnæs kirke er stadig lukket, og vi indbyder derfor alle til
gudstjenester i Helnæs Forsamlingshus. Skulle det være lejet
ud, vil vi annoncere stedet for gudstjenesten på Helnæs
kirkes hjemmeside og på Facebook-siden for Helnæs.
Gudstjenester:
Søndag 31. 10. kl. 11 i Helnæs Forsamlingshus
Fredag 19. 11. kl. 17 Spaghettigudstjeneste i Dreslette kirke
Søndag 21. 11. kl. 11 i Helnæs Forsamlingshus
Søndag 05. 12. kl. 09 Morgenandagt i Helnæs
Forsamlingshus med kaffe og morgenbrød. En god
begyndelse på dagen for JUL på Helnæs, som begynder
kl. 10
Sangaften i Borgerhuset:
Onsdag 17. november kl. 19.00 afholder vi en sangaften. Vi
håber at rigtig mange vil komme til Borgerhuset og synge
sammen denne aften. En af de aktiviteter, der har været
forbudt i over halvandet år. Vi glæder os til at se jer.
Næste menighedsrådsmøde
Alle fra menigheden må overvære menighedsrådsmøderne,
ligesom man også må overvære byrådsmøder. I coronatiden
var der begrænsning gennem lang tid på, hvor mange, vi
måtte samles. Men det er også slut.
Næste menighedsrådsmøde er fastsat til onsdag 24.
november kl. 19.00 i Borgerhuset.
Vi beder alle om at huske at blive hjemme ved tegn på
sygdom, så vi fortsat passer på hinanden.
Mange hilsner fra menighedsrådet på Helnæs

fortsættes →

Galleri Langager, Det Gamle Mejeri
Julemarked i Galleri Langager, Det Gamle Mejeri
Unikke julegaver, julepynt, julehygge for børn og
julelækkerier i caféen.
Åbent lørdage og søndage d. 20. november - 4. december kl.
11-17 og søndag d. 5. december kl. 10-17.

Informationer
Helnæs Kultur og Musikforening
En aften med Phillip Faber
Helnæs Kultur- og Musikforening har sluttet koncert
sæsonen, men vi har planlagt en bustur til Esbjerg Musikhus
for at opleve Phillip Faber. Turen er først den 1. februar
2022, men man skal melde sig NU, hvis man vi med. Læs
meget mere om, hvad vi ellers skal se på turen på
foreningens hjemmeside www.helnæskultur.dk i det seneste
Nyhedsbrev. Tilmeldingsfristen er overskredet, men hvis der
stadig er ledige pladser til turen, finder vi ud af det. Marianne
Therp
DILETTANT 2022
Går du med en større eller mindre skuespiller i maven har du
nu muligheden for at få den ud.
Helnæs Lokalråd genoptager traditionen med Dilettant i
2022. Det er planlagt til Lørdag. d 19. marts.
Vi mangler 6-8 skuespillere samt 3-4 hjælpere med det
praktiske omkring forestillingen.
Har du/I lyst til at være med eller har spørgsmål så send en
mail til janusstorm@gmail.com eller ring 2072 1882
På Lokalrådets vegne
Jinnie og Janus
JUL på Helnæs
Som før corona kan vi nu byde på JUL over hele øen igen.
Som vanligt bliver dagen afholdt 2. søndag i advent, som i år
falder på den 5. december. Vi sender en seddel rundt til alle
på Helnæs med kort over Helnæs, hvor alle juleaktiviteter er
markeret og hvor bagsiden kort omtaler, hvad der sker de
forskellige steder. Løbesedlen omdeles i anden halvdel af
november måned. Læs også info på Helnæs’ Facebookside
og Det sker på Helnæs’ Facebookside. Glæd jer til gode
gensyn og nye ansigter. Vi glæder os til at hilse på jer alle.
Petanqueklubben
Tak er kun et fattigt ord til de få trofast gamle og de mange,
mange nye spillere der i løbet af året har beriget klubben med
deres aktive medvirken i petanqueklubben. Det har været en
fornøjelse. Vi mødes igen tirsdag d. 3. maj 2022 kl. 19:00,
hvor vi starter med den årlige generalforsamling.
Jacob Lundgaard FM. Tlf. 24962305

Nyt fra Lokalrådet
➔ Vi afholder møder den sidste onsdag i hver måned.
Dagsorden offentliggøres på hjemmesiden. Alle er
altid velkomne til at rette spørgsmål til de enkelte
punkter eller stille forslag til et kommende møde.
Det sker til lokalraad@helnaes.dk
➔ Lokalrådet inviterer til indvielse af Beredskabshuset
og juletræstænding søndag den 28/11 kl. 15. Der vil
blive serveret æbleskiver og gløgg.
➔ Vi er i gang med at undersøge muligheden for at
søge penge til bålhytte på sportspladsen.
➔ Vi arbejder på at få lavet et slæbested og en
helikopterlandingsplads til brug ved
redningsaktioner.
➔ Lokalrådets Generalforsamling afholdes i
Borgerhuset 23. februar 2022 kl.19
➔ Dilettant bliver genoptaget, og spilles 19. marts
2022. Flere oplysninger følger.
➔ Sommerfest afholdes 10. september 2022.
Vedrørende valg tirsdag den 16. november 2022:
Fra Assens Kommune har vi fået oplyst, at der bliver
mulighed for transport til valgsted i Dreslette
Forsamlingshus med valgkortet som billet - man modtager en
returbillet når man rejser til valgstedet.
På Assens Kommunes hjemmeside oplyses det, at
“Hvis du viser dit valgkort i regional-, lokal- og bybusser
eller tage en flextur kan du komme gratis frem og tilbage til
valgstedet.”
Se mere på FynBus.dk/valg.
Evt. yderligere oplysninger kommer i Lokalavisen.

