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 Det sker i Februar 

Helnæs Lokalråd 
Husk generalforsamling i Helnæs Lokalråd onsdag den 5. 
februar kl. 19 i Borgerhuset. Skriftlig invitation med 
dagsorden er udsendt/omdelt tirsdag den 14. januar. 
Mvh Bestyrelsen 

Torsdagsklub 
Godt tilbud til alle der holder af socialt samvær 
Den 6. februar kl. 14.30 kommer Erling Andersen fra 
Faldsled med billeder og fortælling om "Island rundt i 
Campingvogn". 
 Den 20. februar kl. 14.30 får vi besøg af sygeplejerske 
Hanne Svendstrup. Hun har lige været på Grønland og vil 
fortælle og vise billeder fra sit ophold og sit arbejde for 
Røde Kors. 
Alle er velkomne i Borgerhuset begge dage og husk 
venligst kop og brød til eget forbrug. 
Mvh. Anne 
 
Helnæs Fiskeriforening 
Helnæs Bugts Fiskeriforening indbyder børn og forældre 
til Muslingefest d. 8. februar - første lørdag i skolernes 
vinterferie. 
Vi mødes ved fiskernes skur på Strandbakken, Helnæs 
kl. 10. Vi går tur ved stranden og samler muslinger. I 
fiskernes skur prøver vi at åbne nogle af dem for at se, 
hvad der er inde i skallerne. 
I forvejen har foreningen indkøbt nogle kilo muslinger, 
som er kontrollerede af fødevaremyndighederne. Af dem 
koger vi muslingesuppe og andre småretter over åben ild 
foran skuret. 
Alle børn får suppefond, muslinger og opskrift med hjem. 
Medbring en ren mælke- eller juicekarton. 
Husk varmt, vandtæt tøj og gummistøvler. 
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig til: 
Kim Dyring på tlf: 42431963 el. mail: 
kimldyrin@gmail.com  

Helnæs Menighedsråd 
Menighedsrådet holder sit næste møde onsdag, den 11. 
februar kl. 19.30 i Borgerhuset. Møderne er offentlige, og 
alle medlemmer af Folkekirken kan overvære møderne. På 
Helnæs er der 184 folkekirkemedlemmer. 
På rådets vegne Inger Lund. 

Syogstrik 
Der er Syogstrik torsdag d. 13. og onsdag d. 26. februar 
kl 19-21.30 i Borgerhuset lok. 2 
Medbring kaffe eller te til dig selv + kop og tallerken og 
teske. Vi skiftes til at bage. Alle er velkomne. 
Pernille (40433996) 
 
Fællesspisning  
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 14. 
februar kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og godt 
humør. Tilmelding senest søndag d. 9. februar til Susan på 
21139950. Vi glæder os til at se jer.  
De bedste hilsner madholdet.  

Helnæs Frysehus 
Der afrimes frysehus søndag d. 16. februar. Boksene skal 
være tømt kl 8.30  
Hilsen Bestyrelsen 

Yogahold i Borgerhuset 
Fra lørdag d. 22. februar kl 10.30. Pris 300 kr. pr. sæson 
Tilmelding sker ved fremmøde d. 22/2 eller ved kontakt til 
Hanne Plechinger, tlf. 2090 1322. Udstyr: medbring måtte, 
vandflaske og evt. tæppe/trøje til brug ved afspændingen.  
 (se også under meddelelser) 
 
Helnæs Brød 
Vi holder åbent i Mejeriet for vores brødsalg søndag d. 
23. februar fra 8.00 - 10.00. Da det jo er fastelavnstid vil 
man kunne købe fastelavnsboller, men husk kun så længe 
lager haves. 
Det vil være sidste gang at vi holder åbent i Mejeriet. Fra 
marts måned vil det foregå fra Borgerhuset.  
  

 Det sker i Marts 
 
Izakaya -  Japansk bar aften 
Fredag d. 6. marts kl. 19 i Borgerhuset Vil vi gerne 
invitere til en aften med smagning af forskellige 
alkoholiske japanske drikkevarer (det er ikke en te-aften). 
Aftenen vil også byde på små japanske “tapas”/retter og 
lidt billeder og fortællinger om Japan. Prisen vil være 
kr. 150,- pr. snude. Det dækker over drikkevarer og mad.  
Vi håber på et fedt overskud, som går ubeskåret til 
Borgerhuset. Man bedes medbringe tre glas pr. næse: 
portvinsglas, vandglas og ølglas. 

fortsættes → 



 

Tilmelding gerne så hurtigt som muligt, men senest d.1. 
marts, helst på SMS til Anders: 21274376 eller Pernille: 
40433996 
 
Syogstrik 
Der er Syogstrik mandag d. 9. og torsdag d. 26. marts 
Medbring kaffe eller te til dig selv + kop og tallerken og teske. 
Vi skiftes til at bage. Alle er velkomne. Pernille (40433996) 
 
Torsdagsklub 
Sidste almindelige sammenkomst i denne sæson er 
12. marts med "Nedbryderkongen" Jørgen Koch 
Rasmussen, Odense. 
Da der er 40 års jubilæum i Torsdagsklubben denne vinter, 
samles vi en ekstra gang. Det bliver torsdag den 26. 
marts, flere oplysninger i næste HelnæsNyt. 
 Mvh. Anne  
 
Tarteletfest 
Helnæs Lokalråd og Helnæs Forsamlingshus afholder 
Tarteletfest lørdag den 21. marts 2020 i Helnæs 
Forsamlingshus. 
Reserver aftenen til dette arrangement. 
Venlig hilsen, Festudvalget. 
  
Helnæs Borgerhus 
Bestyrelsen inviterer til generalforsamling tirsdag den 
24/3 kl. 20.00. 
Alle er velkommen. 
De bedste hilsner bestyrelsen 
 

Meddelelser 
Borgerhuset 
Der oprettes YOGA-hold i Borgerhuset. 
Lørdag d. 18/1 blev der afholdt en yoga-prøvetime i 
gymnastiksalen, Borgerhuset. Det blev en succes!  
Gulvet var fyldt med interesserede mænd og kvinder, der alle 
gjorde deres yderste for at følge Charlottes instruktioner. De 
mange kommentarer bagefter viste, at det ikke var svært at finde 
ud af at lave øvelserne - og slet ikke svært at slappe af, da vi 
nåede til afspændingen ved timens afslutning.  
Vi har hørt fra flere interesserede, der ikke havde mulighed for 
at dukke op til prøvetimen, og vi har derfor besluttet at der må 
være nok deltagere til at kaste os ud i YOGAHOLD I 
BORGERHUSET FRA LØRDAG d. 22/2 2020 KL. 10.30. 
PRIS 300 KR. PR SÆSON. Tilmelding sker ved fremmøde d. 
22/2 eller ved kontakt til Hanne Plechinger, tlf. 2090 1322. 
Vi forventer at sæsonen varer indtil udgangen af maj og at 
timerne ligger fast lørdag formiddag. 
Det vil være muligt for sommerhusfolket og andre at deltage 
uden fast sæsontilmelding. Prisen vil så være 50 kr. pr. gang. 
Udstyr: medbring måtte, vandflaske og evt. tæppe/trøje til brug 
ved afspændingen.  
Har du ikke en måtte, råder Borgerhuset over et antal (gamle) 
måtter til udlån, og d. 22/2 vil der være mulighed for at købe 
lækre nye yogamåtter.  
Med venlig hilsen Borgerhuset. 

Helnæs Frysehus 
På generalforsamlingen i Helnæs Andelsfrysehus, blev det 
besluttet at hæve betalingen til 300 kr pr. halvår gældende fra 
1.1.2020. Det betyder, da der opkræves bagud, at første gang der 
opkræves kr. 300,- vil være til sommer. 
Hilsen Bestyrelsen 

 

Helnæs sprøjtehus 
Bestyrelsen har gennem længere tid søgt midler til 
renovering af sprøjtehuset på hjørnet af Helnæs Byvej og 
Overdrevet. 
Huset indeholder en nyere brandsprøjte, som benyttes af 
Helnæs Brandberedskab. 
Dertil udstyr der benyttes af Helnæs Akutberedskab, 
”Akutterne”. 
Ønsket er at få huset sat i en tidssvarende stand, uden 
adgang for skadedyr, så det bliver muligt at opbevare mere 
materiel. 
Østifterne har doneret kr. 25.000 til vores projekt. 
Den 8. januar 2020 overrakte Andreas Møller fra 
Østifterne den tildelte donation.  

                         
 
Endvidere har vi fra Assens Kommune fået besked om, at 
vores ansøgning om midler fra Lokalsamfundspuljen 
2020 er blevet honoreret med kr. 40.000. 
Bestyrelsen er taknemmelig for de to donationer og 
fortsætter sin søgning efter flere midler, for at nå målet for 
budgettet på ca. kr. 150.000. 
Nu er vi heldigvis tæt på halvdelen. 😊 

Galleri Langager  
Som det vil være mange bekendt flytter Galleri Langager 
til Mejeriet, Ryet 13 fra d. 1. marts. 
Galleri og cafe åbner årets første udstilling d. 4. april med 
fernisering kl. 14:00. 
Vi er mange der syntes det er trist, at Margits meget roste 
traktørsted må ophøre og Galleri Langager forventer ikke 
umiddelbart at kunne leve op til Margits niveau. 
Imidlertid håber vi at kunne gøre mejeriet til en rart og 
interessant udflugtsmål, hvor der også i år 2020 vil blive 
nye aktiviteter og spændende udstillinger og koncerter. 
Bestyrelsen/Jacob Lundgaard 

Bortgives 
 

Vi har to gamle lave murerstilladser stående, som kan 
hentes gratis. Ring eller SMS til Anders 21274376. 
 


