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Det sker i Februar 
  
Sy og strik 
Der er Sy og Strik mandag d. 6. og onsdag d. 22. 
februar i Borgerhuset. Tag dit håndarbejde med og kom 
til en hyggelig aften sammen med andre håndarbejds-
glæde folk. Medbring også kaffe/the, kop og tallerken. Vi 
skiftes til at bage. Vi giver kr. 5,- hver pr. gang til brug af 
lokale. Alle er velkomne. Vh Pernille (40433996) 
  
Ølsmagning for knejtene på Helnæs 
Der er ølsmagning onsdag d. 15. februar kl. 19.30 lok. 1 
i Borgerhuset. Tilmelding til Dan 64771501 / 51527269 
eller darajo@mail.dk 
Vel mødt Viggo og Dan 
  
Torsdagsklub 
Kom til et spændende foredrag torsdag d. 2. februar  
kl. 14.30 og hør Edin Hasanbegovic fortælle om sine 
oplevelser ved at være “Barn af Bosnien og krigen”, om 
hvordan han skulle kæmpe for at få arbejde og så høre, 
hvilke resultater han har nået. 
Torsdag d. 16. februar kl. 14.30 kommer den 
humoristiske, fhv. provst, Palle Jensen og fortæller om 
“Erindringer fra et stille liv”. Glæd jer til en fornøjelig 
eftermiddag. 
Begge arrangementer er i Borgerhuset lok. 1. Alle er 
velkomne, husk venligst kop og brød. 
Mvh Anne 
 
Åbent hus 
I anledningen af Annelises 80-års fødselsdag d. 18. 
februar, vil det glæde os at se familie, naboer og venner 
kl. 13.00 i Helnæs Forsamlingshus til lidt frokost og en 
hyggelig eftermiddag. 
Kærlig hilsen Kristian og Annelise 

 
 
 
 
Helnæs Frysehus  
Der afrimes frysehus lørdag d. 25. februar. Boksene 
skal være tømt senest kl. 8.30. 
Da der skal tjekkes rør i boksene, er de nok først klar til  
at blive fyldt igen hen på eftermiddagen. 
mvh Bestyrelsen. 
 
Helnæs Forsamlingshus 
Der er fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 26. 
februar kl. 14.00. 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
Reformationsarrangement søndag d. 26. februar  
kl. 14-16 i Kærum Kirke. Smag, duft, lyt og se på tiden 
for 500 år siden. Hør musik fra 1500-tallet, hør 
fortællinger om hverdagslivet, se skønne dragter, duft  
og smag på lidt mad fra tiden. Der er fri entré, men vil  
du smage, hører vi gerne fra dig senest d. 10. februar. 
Ring på 64771668 eller SMS til 27201668 eller mail til 
mig på mstherp@gmail.com (Det er arrangeret af 
Foreningen Norden, Helnæs Kultur- og Musikforening, 
Haarby, Kærum, Dreslette og Helnæs Kirker.) Alle er 
velkomne. 
mvh Marianne Therp 
 
 
 

Det sker i Marts 
  
Torsdagsklub 
Sidste torsdagsklub i denne sæson er d. 2. marts kl. 
14.30, hvor vi får besøg af fhv. jagerpilot Erling Knudsen, 
Hesselbjergvej ved Glamsbjerg. Han vil fortælle om sine 
oplevelser på land og i luften. Alle er velkomne. Husk kop 
og brød. Vh Anne 
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Fællesspisning 
Der er fællesspisning fredag d. 3. marts. kl. 18.00 i 
Borgerhuset. Medbring service, drikkevarer til dig/jer 
selv og godt humør til os alle. Vi sørger for maden. 
Tilmelding hos Birthe Lis: 61502385 
 
Sy og Strik 
Onsdag d. 8., mandag d. 20. marts og  
torsdag d. 6. april. 
 
Helnæs Lokalarkiv 
Helnæs lokalarkiv holder årsmøde og åbent hus lørdag  
d. 25. marts 
 
 

Det sker senere 
 
Helnæs Revy 
Der arbejdes på en Helnæs Revy med to forestillinger  
d. 1. april. Reservér allerede nu denne dag til en morsom 
eftermiddag/aften. 
 
Helnæs Forsamlingshus Aktivitetskalender 
5. juni: Grundlovsdag fra kl. 12.00 
15. juli: Fugleskydning 
16. december: Juletræsfest 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meddelelser 
  
Jul på Helnæs 
Der blev holdt møde mandag d. 23. januar for at evaluere 
Jul på Helnæs 2016. Der var mange positive ord og vi, der 
var til stede, kan love jer, at vi holder fast i traditionen og 
holder det igen i år, 2. søndag i advent, søndag d. 10. 
december kl. 10-16. 
Vi holder planlægningsmøde onsdag d. 25. oktober  
kl. 19.00 for alle, som gerne vil deltage. Tænk gerne  
over idéer, hvor børn eller voksne selv er aktive.  
Alle er velkomne. 
Margit Dyring og Marianne Therp. 
  
Gymnastik 
Der er gymnastik hver tirsdag fra kl. 19.00 – 20.00 i 
Borgerhusets Gymnastiksal.  
Alle er velkomne uanset alder. 
  
  
  
  
 


