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Det sker i Januar 
 
Sy og strik 
Der er Sy og Strik onsdag d. 4. januar og torsdag d.  
19. januar kl. 19-21 i Borgerhuset 
Tag dit håndarbejde med, og kom til en hyggelig aften 
sammen med andre håndarbejdsglade folk. Medbring 
kaffe/ te og kop. Alle er velkomne. Vh Pernille 40433996  
 
Torsdagsklub 
Vi begynder det nye år i torsdagsklubben d. 5. januar  
kl. 14.30 i Borgerhuset. Vi får besøg af telegrafist Marie 
Finne fra Løjtland, der vil holde foredrag om sine 40 år på 
søen. 
Den 19. januar kl.14.30 har vi det årlige bankospil, hvor 
vi spiller om medbragte pakker. 
Alle er velkomne. Husk venligst kop og brød. 
Mvh Anne 
 
L`hombre 
Efter julepausen, spiller vi igen torsdag d. 5. januar  
kl. 19.00. Der spilles torsdag i ulige uger kl.19.00 til  
og med torsdag d. 30. marts, hvor der kl. 18.00 er 
sæsonafslutning med medbragt mad og drikke. 
Jørgen og Jan 
 
Gymnastik 
Sæsonen starter igen tirsdag d. 10. januar kl. 19.00 i 
Borgerhusets gymnastiksal. 
Vi inviterer til en prøvetime med 50 min. gymnastik og 10 
min. udstrækning/yoga. Kom og vær med. Vi har plads til 
alle ;-) og vi har en super sej instruktør. 
Vi glæder os til at se dig.  
 
Helnæs Frysehus 
Frysehuset holder generalforsamling onsdag d. 18. 
januar kl. 19.30 i Borgerhuset lok. 2. 
Opkrævning af kontingent foregår i januar måned. 
Frysehuset vil blive afrimet i februar måned. Dato 
kommer i HelnæsNyt i februarudgaven. 
Mvh. Bestyrelsen 
 

 
 
Helnæs Jagtforening 
Der afholdes rævejagt lørdag d. 21. januar kl. 9.30. 
Vi mødes ved Borgerhuset og der er et lille frokost-
traktement efter jagten. 
Helnæs Jagtforening afholder generalforsamling tirsdag 
d. 24. januar kl. 19 i Borgerhuset. Husk at tage din 
mailadresse med til generalforsamlingen for nemmere 
kommunikation. 
Mvh Helnæs Jagtforening 
 
Jul på Helnæs 
Evaluerings-/idé møde. Det vil glæde os meget at se så 
mange som muligt, til en kop kaffe og en lille snak om Jul 
på Helnæs-arrangementet.  
- Hvordan gik det i 2016  
- Har du gode ideer eller lyst til at deltage i 2017 
Vi mødes mandag d. 23. januar kl. 19.00 i Borgerhuset. 
Alle er velkomne. Vh. Marianne Therp og Margit Dyring 
 
Ølsmagning for knejtene på Helnæs 
Onsdag d. 25. januar kl. 19.30 i Borgerhuset lok 1.  
Tilmelding til Dan 64771501 / 51527269 eller 
darajo@mail.dk  
Vel mødt i det nye år, Viggo og Dan 
 
Fællesspisning 
Glæd dig til næste fællesspisning i Borgerhuset fredag d. 
27. januar kl. 18.00. Mesterkokkene Annelise, Mie, Erik, 
Peter, Jinnie og Marianne serverer en dejlig middag til 
bare 25 kr. pr. deltager. Medbring egne drikkevarer og 
service. Tilmelding senest mandag d. 23. januar kl. 12.00 
til Marianne Krogh på Facebook, messenger, sms eller 
telefonisk på tlf. 42714420.  
Mange hilsner fra kokkeholdet 
 
Helnæs Beboerforening – Generalforsamling 
Helnæs Beboerforening indkalder til generalforsamling  
d. 31. januar kl. 19 i Forsamlingshuset. 
Bestyrelsen opfordrer til, at man møder op for at afgive sin 
stemme i forbindelse med foreningens omdannelse til 
lokalråd ifg. omsendte skrivelse. Skriftlig invitation samt  
dagsorden til generalforsamlingen følger. 
Mvh Beboerforeningen 

HelnæsNyt                  Januar 2017  
Omdeles til alle husstande på Helnæs den første tirsdag i hver måned. 
Udgiver: Helnæs Beboerforening,  www.helnaes.dk,  hebefo@gmail.com 
Redaktør: Pernille Naundrup, Lindhovedvej 33c.  
Tekster til optagelse i HelnæsNyt sendes pr. mail til helnaesnyt@hotmail.com eller afleveres i postkassen på 
Lindhovedvej 33c (Fyrmesterboligen).  
Frist for aflevering af materiale til optagelse er den 25. i måneden forud for udsendelse. 
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Det sker i Februar 
 
Torsdagsklub 
Den 2. februar kommer købmand fra Rema 1000 i 
Svendborg, bosnieren Edin Hasanbegovic og fortæller om 
at være ”barn af Bosnien og krigen”. 
Mvh. Anne 
 
Sy og Strik 
Mandag d. 6. februar og  onsdag d. 22. februar. 
 
 

Det sker senere 
 
Borgerhuset – Arrangementer i 2017 
Glæd dig til arrangementer i det nye år. Bestyrelsen 
planlægger følgende kurser. Nærmere info følger. 
Pastafremstilling 
Kurset foregår i MADlejrs køkken. Madtilberedning tager 
ca. 2 – 2,5 time og vil inkludere 3 retter mad. Hvis man 
har en pastamaskine, må man gerne tage den med samt ens 
foretrukne knive og forklæde. Der kan være 20 deltagere 
på kurset, som udbydes først i det nye år. 
Flødebollefremstilling – tur til Odense Chokoladehus 
Har i lyst til en tur til Odense Chokoladehus en aften i det 
nye år? Chokoladehuset afholder kursus i 
flødebollefremstilling. Vi mødes til en hyggelig aften med 
søde sager. Minimum 10 deltagere. 
Vh Borgerhuset 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Køb og Salg og Bytte 
 
Helnæs Forsamlingshus 
Vi mangler 15 m2 havefliser 40 x 40 x 5 cm (evt. anden 
str.) Hvis i har fliser liggende, er vi interesseret. Kontakt 
Jørgen på: 23609088 
Hilsen Bestyrelsen. 
 
Genoptryk af  ’De Gamle Gårde på Helnæs’ 
Boesamfundet har fået lavet et genoptryk af bogen:  
’De Gamle Gårde på Helnæs’. Bogen sælges fra d.  
10. december. 
’De Gamle Gårde på Helnæs’ er en bog over gårdene på 
Helnæs og nævner kort de enkelte gårdes historie og deres 
beboere. Bogen omtaler så vidt muligt beboernes 
afstamning og nærmeste familie. 
I bogen er der billeder fra Det Kongelige Biblioteks arkiv. 
Billederne viser, hvordan gårdene har set ud gennem 
tiderne fra 1936 – 1988. 
Bogen koster kr. 200,- + evt. porto. 
Den kan bestilles hos Janus Storm på mobil: 20721882 
eller gerne på mail: janusstorm@gmail.com 
Den kan også bestilles ved Boesamfundets formand 
Jørgen Storm på 64771882. 
 
Ledig fryseboks  
Hvem vil overtage vores boks i frysehuset? 
Mvh. Andreas og Lene tlf. 30116318. 
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