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Det

sker i December

Syogstrik
5. december. holder vi juleafslutning og Anne har
inviteret os til at hygge i hendes stue. Vi mødes kl. 19.00
på Helnæs Byvej 65
Har du spørgsmål, kan du ringe til Pernille på 40433996.
Torsdagsklub
Sidste sammenkomst i torsdagsklubben i 2018 er den 6.
December. kl. 14.30 i Borgerhuset. Vi får besøg af
Viggo Jørgensen og 2 harmonikaspillere fra De Thorøhuse
spillemænd. Alle er velkomne til at deltage i julehyggen
og høre en Julehistorie. Husk kop og brød.
Venlig hilsen Anne
Jul på Helnæs
Så er det på søndag, d. 9. december, at vi holder Jul på
Helnæs. Boder og aktiviteter starter kl 10 og slutter kl
16. dog holdes der allerede kl. 9.00 en kort andagt i
Helnæs kirke, efterfulgt af kaffe og rundstykker, for de
morgenfriske. På julestederne findes der et kort over alle
aktiviteterne. HÅBER VI SES.
Helnæs Forsamlingshus JUL
Forsamlingshuset afholder juletræsfest lørdag d. 15.
december fra kl. 14-16 for børn, forældre, bedsteforældre
og andre barnlige sjæle. Julemanden kommer forbi. Entre
kr. 40,- pr. pers.
Kl. 18.00 er der julefællesspisning for voksne. Entre kr.
100,Til begge arrangementer kræver det forhåndstilmelding,
enten på hefohus@gmail.com eller på tlf: 64741681 el.
2309088. Tilmelding er bindende!

Det sker i Januar 2019
Syogstrik
Vi starter Syogstrik onsdag d. 9. januar og 2. gang i
januar bliver torsdag d. 24. Kom med dit håndarbejde og

hyg med alle vi nørkleglade på Helnæs. Vi mødes kl. 19
og fortsætter til ca. 21.30. Medbring selv kaffe el. te og
kop. Vi skiftes til at have kage med. evt. spørgsmål kan
rettes til Pernille på 40433996.
Torsdagsklub
Vi begynder 2019 den 10. januar, hvor Einar Fog
Nielsen, Faaborg kommer med foredraget “Bedstemors
bøger”, træk af Sønderjyllands historie.
Den 24. januar er det Hårby musikanterne, der kommer
og spiller og synger for os og med os.
Hver gang er det kl. 14.30
Husk kop og brød.
Venlig hilsen Anne

Det sker senere
Førstehjælps-kursus
Lørdag den 12. januar afholder Region Syd endnu en gang
et førstehjælps kursus.
Det er et opfriskningskursus for de frivillige akuthjælpere
på Helnæs, men der vil også være et par pladser til
rådighed, hvis nogen skulle være interesseret i evt. at være
med som frivillig i gruppen.
Der stilles ikke andre krav end alder over 18 år, et normalt
godt helbred og at man holde fortrolighed.
Vi kunne virkelig godt bruge et par frivillige mere, for at
sikre at der altid vil kunne være 3 personer til at rykke ud
ved akut udkald. Er man bare det mindste interesseret i at
kunne hjælpe andre (og sig selv), så ring eller sms mig
snarest på mobil 2182 9513. Så kan jeg give flere
oplysninger, også om de 2 systemer som findes i dag som
frivillig. Vær med til at gøre Helnæs til et bedre og
tryggere sted at bo.
Hilsen Torben
Fællesspisning
Der er fællesspisning fredag d. 18. januar kl. 18.00 i
Borgerhuset Husk service og drikkevarer til eget forbrug.
tilmelding hos Hanne på: 20901322
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kr. 700,Helnæs Vandværk
Vores vandværk har nu en hjemmeside.
Den hedder https://www.helnaesvand.dk/
Her kan man finde information om vandværket så som
driftsstatus, vedtægter, takster, de seneste vandanalyser
mm.
Hilsen bestyrelsen
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen
Havmøllepark set fra fire steder på Helnæs
De fleste af de billeder, som Projekt Lillebælt Syd viser af
en havmøllepark i Lillebælt, er mærkeligt disede, selv når
de siges at vise forholdene i “klart vejr”. Den lokale
arbejdsgruppe imod havmøller i Lillebælt har derfor
besluttet at vise “den virkelige vare”. Det sker med de
foreløbigt 4 plancher, der var opsat uden for
forsamlingshuset den 27. nov., og som nu er eller hurtigt
bliver sat op de steder på Helnæs, hvor de viser udsigten
over Lillebælt – med op til 20 250 m høje havmøller
indsat.
Vi må ikke sætte info-standere op på kommunens ellers
Statens jord, inkl. vejgrøfter. Derfor stor tak til de
foreninger og private, der lægger jord til.
De fire steder er -1) på Boe-Samfundets del af
rastepladsen. Billedet her er taget fra vejen på
bakketoppen lige efter. -2) ved Helnæs Byvej 9 –11 ved
Hoppe’s ejendom og indkørslen til Abkjeldgård. -3) på
Helnæs Kirkegård med udsyn mod vest. -4) ved Helnæs
Fyr på Vestergårds jord. Placeringen af standerne vil blive
markeret lokalt og med henvisning til de andre.
Mvh Red Lillebælt (for kontakt: Jens Zimmer, tlf. 2012
1935)

Red Lillebælt
Vi vil naturligvis gerne have flere medlemmer. Det er
super billigt og helt uforpligtende.
Årligt kontingent er på kr. 50,- per person. Kontingent kan
indbetales på følgende vis:
MobilePay 74257 - Skriv gerne mailadresse i
beskedfeltet.
Bankoverførsel 2370-6288110105 skriv gerne
mailadresse i beskedfeltet.
Kontanter kan overdrages til et bestyrelsesmedlem.
Mvh Anders Lindskov, formand. tlf. 21274376

