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 Det sker i Marts 
 
Izakaya -  Japansk bar aften 
Der er plads til et par stykker mere, hvis det kan friste! 
Til dem, der har tilmeldt sig: Det vil være fint, hvis i 
tager en lille skål med pr. pers (skål på str. med en flad 
tekop) plus følgende: tre glas pr. næse: portvinsglas, 
vandglas og ølglas. 
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. Tilmelding gerne så hurtigt som muligt, men 
senest d.1. marts, helst på SMS til Anders: 21274376 eller 
Pernille: 40433996 
 
Red Lillebælt 
Der afholdes generalforsamling i Red Lillebælt onsdag d. 
11. marts kl. kl. 19.00 i Borgerhuset. Der sendes 
indkaldelse og dagsorden ud til medlemmer.  
Betaling af kontingent for 2020 – Mange har allerede 
indbetalt kontingent, og tak for det, men der mangler 
stadig nogle stykker, kontingentet er på 50 kr/år/ medlem. 
Vi håber, at dem, der endnu ikke har betalt, også vil støtte 
vores arbejde, så derfor anmoder vi venligst om jeres 
kontingent for 2020. 
Mobile Pay : 74257 – skriv e-mailadresse i besked.  
Bankoverførsel 2370-6288110105 – skriv e-mailadresse i 
besked.  
 
Torsdagsklub 
Sidste sammenkomst i denne sæson er 12. marts kl. 
14.30. i Borgerhuset, Helnæs byvej 63. Vi får besøg af 
"Nedbryderkongen"Jørgen Kock fra Odense, der vil 
fortælle om at drive en virksomhed uden selv at bruge IT 
udstyr. Man kan forvente en humoristisk underholdning. 
Alle er velkomne. Husk kop og brød. Anne 
 
Syogstrik 
Der er Syogstrik torsdag d. 12. og torsdag d. 26. marts 
kl 19-21.30 i Borgerhuset lok. 2. Alle er velkomne.  
 

 
 
Arkivet - årsmøde og åbent hus 
Lørdag d. 21. marts holder Helnæs Lokalhistoriske arkiv  
årsmøde og åbent hus i Borgerhuset, Helnæs byvej 63 kl. 
14 - 17. Foruden årsberetning og regnskab vises den 
spændende film om roebanen på Vestfyn. Også en ældre, 
ukendt DVD om Helnæs kommer på skærmen. 
Samtidig udstilles arkivalier, der er indkommet i årets løb, 
og et årsskrift er til salg. Som sædvane er der kaffe på 
kanden. Arkiv-arbejderne håber, at mange møder op og 
ser, hvad vi arbejder med. Venlig hilsen Arkiv-arbejderne. 
 
Helnæs Lokalråd og Helnæs Forsamlingshus 
Tarteletfest i Helnæs Forsamlingshus lørdag den 21. 
marts kl. 18.30  
Aftenens menu er 5 forskellige tarteletter inkl. dessert 
tartelet. Historiker og journalist Henning Frandsen holder 
foredrag om Olsen Bandens overmænd. Kom og vær med 
til en hyggelig aften. 
Pris pr. person: kr. 175,- Øl, vin og vand købes i baren. 
Husk tilmelding senest fredag den 13. marts 2020, til Pia 
Skøtt, Helnæs Byvej 54, 5631 Ebberup, tlf. 64771021 eller 
mobil 21634532 
Helnæs Lokalråd og Helnæs Forsamlingshus 
 
Helnæs Borgerhus 
Bestyrelsen inviterer til generalforsamling tirsdag den 
24/3 kl. 20.00. Alle er velkommen.  
De bedste hilsner bestyrelsen 
 
Helnæs Vandværk 
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Vandværk 
onsdag d. 25. marts kl. 19.30 i Borgerhuset.  
Se indkaldelse under Meddelelser. 

 

 

 

 

 

fortsættes → 



 

Torsdagsklub - Jubilæum 
Den 26. marts fejrer vi Torsdagsklubbens 40 års 
jubilæum. 
Vi mødes kl. 13 til lidt smørrebrød, og kl. 14 skal vi høre 
den landskendte "Rebellen" fra Langeland, Ole Sørensen 
fortælle om sit arbejde i et bosted. 
Alle er velkomne til at høre foredraget - også selvom man 
ikke plejer at deltage. 
Tag venligst kop og brød med til eget forbrug. 
Tilmelding er nødvendig - også til foredraget - der er 
begrænset plads. Adr. Helnæs byvej 63. Tilmelding tlf: 
64771376/23609116 
Vel mødt! Venlig hilsen Anne 

Fællesspisning  
Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 27. 
marts kl. 18.00. Medbring service, drikkevarer og godt 
humør. Tilmelding senest søndag d. 22. marts til Kamma 
på tlf  30611999 eller 64771343.  
De bedste hilsner madholdet.  
 
Helnæs Brød 
Vi holder åbent for brødsalg søndag d. 29. marts fra  
8.00-10.00 i Borgerhuset lok. 1.  
 
  

 Det sker i April 
 
Galleri Langager 
Borgmester Søren Steen Andersen åbner Galleri Langager 
på Det Gamle Mejeri. 
Galleri Langager slår dørene op på det gamle mejeri, Ryet 
13 med påskeudstillingens fernisering lørdag d. 4. april 
kl. 14. Taler ved ferniseringen er Borgmester Søren Steen 
Andersen. 
Galleriet beværter de forhåbentlig mange gæster med et 
glas bobler og en snack, og vi glæder os til at hilse på både 
lokale Helnæsborgere, og på tidligere og helt nye gæster i 
galleriet. 
Håber I vil komme og være med til at fejre åbningen med 
os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Køb/salg/bytte 
 

Sælges 
1200 L olietank fra 2009, med tankattest sælges 
Tanken har stået inde  
Pris ide kr. 500,- eller giv et bud. 
tlf. 23609088 
 
Sælges 
Ikea induktion kogeplade og indbygningsovn begge med 
et års garanti tilbage samt emhætte. 
Manualer medfølger.  Prisidé kr. 1.200.00. 
Tlf. 5155 4284 
 
 

Meddelelser 

Helnæs Vandværk  
Der afholdes generalforsamling i Helnæs Vandværk 
onsdag d. 25. marts kl. 19.30 i Borgerhuset.  
Det er nødvendigt at få nye folk valgt ind i bestyrelsen. 
Hermed en opfordring til at møde op på 
generalforsamlingen. Thomas har nu været formand i 12 
år, og der skal vælges en afløser for ham.  
 For Regnskab se www.helnaesvand.dk Hvis man ønsker 
at se et trykt eksemplar af regnskabet, kan man rette 
henvendelse til Anton Siersbæk 23 32 01 48.  
Dagsorden for generalforsamlingen: 
1. Valg af dirigent  
2. Beretning om det forløbne år 
3. Regnskab 
4. Budget 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse:  
   På valg er:  Anders Lindskov Jørgensen 
   Thomas Rasmussen (ønsker ikke genvalg) 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt 
Med venlig 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.  
 
 

http://www.helnaesvand.dk/

