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Oktober

Syogstrik
Der er syogstrik onsdag d. 6. oktober og torsdag d. 28.
oktober kl. 19- 21.30 Bemærk at det i oktober bliver i
lokale 1, da der skal lægges gulv i lokale 2.
Alle er velkomne. Det koster kr. 100,- at være med hele
vinteren. (sept. - april.). Da vi aldrig rigtig nåede at komme i
gang sidste vinter, kræver jeg ikke op hos jer der betalte
sidste efterår.
Pernille ( 40433996)

Helnæs Kultur og Musikforening
Sidste koncert i år i Galleriet på Stævnevej 7 Lørdag 9.
oktober kl. 20.00 Øjeblikkets magi - kammermusik for cello
& klaver. Ulrich Stærk skaber magi, en prisbelønnet og højt
berømmet pianist i ind- og udland. Han er både en sublim
solopianist og en eftertragtet akkompagnatør, der
samarbejder med en række af de allerbedste musikere,
orkestre og sangere. Karen Valeur er cellist med stor
forkærlighed for kammermusik og spiller gerne musik med
en nordisk tone. Ulrich Stærk og Karen Valeur mødtes på
konservatoriet i Esbjerg i 1981, hvor de delte en magisk
passion for kammermusik. Her 40 år efter på Karens 60-års
fødselsdag forenes de atter i Brahms´ elskede cellosonate.
Bestil plads på www.helnæskultur.dk eller på 6173 4540.
Marianne Therp

Helnæs Jagtforening Klapjagt.
Traditionen tro afholder Helnæs Jagtforening dyrejagt
Søndag d. 10. oktober. Bemærk at vi i år starter fra
Borgerhuset (Madlejr) kl. 9.00. (Her er også
parkering). Har du lyst til at se Helnæs fra en anden
side og få en masse frisk luft og motion, så kom frisk
som klapper. Vi plejer at have det temmelig hyggeligt.
Der køres i bus i mellem såterne. Frokosten spises i
Borgerhuset. Husk en stor madpakke! Øl og vand kan
købes. Alle er velkomne som klappere. Parade foregår
ved Borgerhuset efter jagten.

Planlægningsmøde om JUL på Helnæs
Vi holder Jul på Helnæs hvert år 2. søndag i advent. Vi taler
om dagen og forberedelserne og beslutter, hvad som helst og
får nye idéer. Mødet er mandag den 11. oktober kl. 19.00 i
Borgerhuset og alle har adgang. Både deltagere fra andre år

og også jer, der vil høre nærmere og måske deltage. Vi byder
på kaffe –  medbring evt. kop.
Mange hilsner Marianne, Bjarne og Gitte.

Torsdagsklub
Velkommen til en ny sæson i Torsdagsklubben!
Vi begynder den 14. oktober kl. 14.30 i Borgerhuset,
Helnæs byvej 63. Der er program og kaffe.
Medbring venligst selv kop og brød til eget forbrug,
så vil vi synge, snakke og evt. spille kort.
Den 28. oktober får vi besøg i Torsdagsklubben
af Erling Andersen fra Faldsled. Han vil fortsætte (fra forrige
år) sit spændende billedforedrag om Island. Husk kop og
brød. Alle er velkomne!
Venlig hilsen Anne

Fællesspisning
Så er der fællesspisning ❤❤❤
Efter en lang lock-down periode trænger vi til at mødes igen.
Vi – dvs. Peter Søgaard, Anne-lise, Hans, Bente, Henning og
Hanne - indbyder hermed til årets første fællesspisning i
Borgerhuset fredag d. 15. oktober kl. 18.00.
Tilmelding til fællesspisningen skal også ske til Hanne
på 20 90 13 22.
Vel mødt!

L´hombre.
Indtil jul spilles der torsdag i lige uger.
Vi starter 18.30 og slutter ca. 22.30..
Erik ”Skomagerhuset”

Petanqueklubben
Det er med meget stor glæde at kunne meddele, at
petanqueklubben for første gang i nyere tid også i oktober
mdr. spiller hver tirsdag kl. 17:00 på banerne ved
sportspladsen Hegningen. Nye deltagere er velkomne og vi
har nymalede kugler til alle. Vi glæder os til regn-frie
tirsdage i oktober!
Jacob Lundgaard, Formand Tlf. 24962305

Galleri Langager, Det Gamle Mejeri
Efterårsudstilling Fredag d. 15. oktober åbnes dørene til
”Efterårsudstilling i Galleri Langager”.
Her udstiller en ny gruppe af galleriets medlemmer deres
værker med en spændvidde fra fotokunst og malerier til
lækkert strik. Åbent fredage, lørdage og søndage 11-17

fortsættes  →



Helnæs på Kryds og Tværs
Vi ser frem til nogle spændende weekender på Helnæs 1.-3.
okt. og 8.-10. okt. Flere steder på halvøen holdes forskellige
events, workshops, kunstner-snak og musik-arrangementer
for både børn og voksne. Se hele programmet på:
https://www.gallerilangager.dk/helnaes/
I Galleri Langager udstiller medlemmer deres værker i form
af billedkunst, keramik, glaskunst, vævede tekstiler,
smykker, skulpturer og meget andet.

Helnæs Kro
30 Oktober: Vildtbuffet klokken 18:30 pris kr. 365,00 pr.
person.
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

Informationer

Helnæs Borgerhus
Støttebeløb 2021 - Helnæs Borgerhus
Nu er det tid til indbetaling af støttebeløb til Helnæs
Borgerhus. Vi håber, derfor at du vil indbetale støttebeløb for
2021 på vores bankkonto i Danske Bank 1551 9100011333
eller via MobilePay på 84905.
Støttemedlemsskabet koster kr. 100,- pr. voksen person i
husstanden. Pengene bliver brugt til drift af Borgerhuset,
herunder forbrugsafgifter, forsikring samt ind- og udvendig
vedligeholdelse af bygningerne. Pga. coronavirus,
COVID-19, har Borgerhuset ikke være lejet ud i hele foråret,
så vi håber på hjælp med støtte til vores faste indtægter.
Husk: Ved indbetaling via MobilePay skal der i feltet: Tilføj
kommentar skrives: vejnavn og nr.
Vi håber rigtig mange vil benytte denne mulighed. På
forhånd tak for hjælpen.

Nyt fra Lokalrådet

➔ Afstemning om turisme på Helnæs er afsluttet, og 82
i alt har meldt ind og deltaget. Det eller de forslag,
der får flest stemmer, går videre til politisk
behandling i oktober 2021, hvorefter der kan
arbejdes videre med realisering af forslagene. Så nu
afventer vi udspil fra kommunen.

➔ Til orientering: Helnæs Lokalråd informerer via
direkte e-mail, omdeling eller på facebook gruppen
“Helnæs”. Henvendelser og spørgsmål bedes rettet
direkte til lokalraad@helnaes.dk

➔ Vores ambassadører har nu været rundt og budt
velkommen til de fleste af de knap tyve tilflyttere
gennem Corona tiden. Der mangler nogle få, som vi
forventer besøgt inden for kort tid.

➔ På generalforsamlingen i juni blev der fremsat ønske
om offentliggørelse af referatet fra bestyrelsens
møder. Vores referater er også et arbejdsredskab og
opgaveliste, endvidere kan der forekomme
personfølsomme oplysninger. Vi har derfor besluttet
ikke at offentliggøre dem eller udfærdige to referater.
Dagsorden for møderne ligger på vores hjemmeside
www.helnaes.dk under “Foreninger” og “Helnæs
Lokalråd”.

➔ Vi afholder møder den sidste onsdag i hver måned.
Alle er altid velkommen til at rette spørgsmål til de
enkelte punkter eller stille forslag til et kommende
møde. Det sker til lokalraad@helnaes.dk
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