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Det sker i November 
 
Helnæs Kro 
Der er Vin og Gourmet Aften d. 4. november kl. 18.30. 
Pris pr. person kr. 550,- Tilmelding på 64771341. 
 
Fælles arbejdsdag – Borgerhuset 
Lørdag d. 5. november kl. 10.00. Vi har sat ny dato for 
arbejdsdagen. Vi har brug for hjælp til forarbejdet med 
reparation af gulv i sal 1 (den store sal). Vores håndværker 
fjerner gulvbelægningen. Vi vil herefter fjerne det gamle 
fundament og stå for støbning af nyt gulv. Herefter kom-
mer vores håndværker og spartler og lægger ny belægning. 
Hele reparationen vil foregå fra torsdag d. 3. nov. til og 
med d. 13. nov., så sal 1 er ikke til rådighed i dette 
tidsrum. Bestyrelsen håber, at evt. arrangementer kan 
lægges i sal 2 (biblioteket) i den periode. 
Udover hjælp til ovennævnte har vi brug for hjælp til 
almindelig rengøring i alle rum og ind- og udvendig 
vinduesvask. Borgerhuset er vært ved rundstykker, en 
håndmad, vand og øl kl. 12.00 samt kage og kaffe. Det 
plejer at være nogle hyggelige timer – vi glæder os til at se 
jer. Tilmelding birgitte@elovara.dk eller på mobil 
23276858.  
Vh Borgerhuset 
 
Menighedsrådsvalg 2016 
Der er kun indleveret 1 gyldig kandidatliste til 
menighedsrådsvalget. 
Derfor aflyses menighedsrådsvalget d. 8.11.2016. 
Det nye råds medlemmer bekendtgøres, når rådet har 
konstitueret sig. 
Mvh Valgbestyrelsen 
 
Sy og strik 
Der er Sy og Strik mandag d. 7. og onsdag d. 23. 
november. Tag dit håndarbejde med og kom til en 
hyggelig aften sammen med andre håndarbejdsglade 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 
Onsdag d. 16. november kl. 19.30 i Borgerhuset lok 1. 
Tilmelding til Dan 64771501 / 51527269 eller 
darajo@mail.dk  
Vel mødt Viggo og Dan 
 
Torsdagsklub 
Som skrevet sidst, så får vi besøg af kaptajn Niels 
Thomsen, Helnæs d. 3. november kl. 14.30. Han vil 
fortælle om sit liv og ”Operation Syrien” – en opgave han 
har sejlet til. 
Den 17. november kl. 14.30 kommer Lone K. Hessellund 
fra Bio Teknik - Lones Magnetsmykker. Hun betaler for at 
komme og demonstrere sine produkter for os. 
Alle er velkomne. Husk venligst kop og brød. 
Mvh Anne 
 
Helnæs Idrætsforening 
Der afholdes generalforsamling torsdag d. 24.11.2016  
i Borgerhuset kl. 21.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Mvh Bestyrelsen 
 
Borgerhuset – Julehygge 
Mandag d. 28. november kl. 19 – 21.30 i Borgerhuset 
Da Blomsterbinding og Tøjbytteaften d. 28. november        
er aflyst pga. for få tilmeldinger, synes vi, at det kunne 
være hyggeligt at ses inden jul. 
Tag ting med fra haven, så kan vi hjælpe hinanden med at 
lave dekorationer og hygge med gløgg og æbleskiver. 
Tilmelding til Hanne på mobil 20901322 eller Birgitte på 
mobil 23276858, senest d. 23. november. 
(Der arrangeres en ny tøjbytteaften en gang i foråret) 
Vi glæder os til at se jer ;-) 
 
 

Det sker i December 
 
Torsdagsklub 
Julemåneden begynder vi med musik og sang.  
Den 1. december kl. 14.30 kommer Hårbymusikanterne 
og spiller og synger for os og med os. Alle er velkomne. 
Husk venligst kop og brød. 
Mvh Anne 
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Fællesspisning 
Der er fællesspisning fredag d. 2. december. kl. 18.00  
i Borgerhuset. Medbring service, drikkevarer til dig/jer 
selv. Pris kr. 25,- Tilmelding senest d. 28. nov. til Pia 
Haahr, mobil: 23969319 eller pia.haahr@live.dk 
Mvh madholdet Birgitte, Majbritt, Marianne og Pia 
 
Sy og Strik 
Mandag d. 5. december 
 
Helnæs Kirke - Julekoncert 
Søndag d. 11. december kl 19.00 i Helnæs Kirke 
kommer Ambituskoret fra Glamsbjerg og giver 
julekoncert.  
 
 

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 flødebolle-
fremstilling. Vi mødes til en hyggelig aften med søde 
sager. Minimum 10 deltagere. 
Vh Borgerhuset 
 

 
Meddelelser 

 
Gymnastik 
Nu bliver borgerhusets gymnastiksal igen fyldt med glade 
motionister. Der er gymnastik hver tirsdag fra kl. 19.00 – 
20.00. Alle er velkomne uanset alder. Ingen tilmelding. 
Det koster kr. 250,- for ½ sæson (september – december).  
Instruktør: Charlotte Foss Madsen. 

 
Helnæs Pedellerne -  Container 
Pedellerne på Helnæs har skaffet en container til 
haveaffald, som kan bruges af alle på Helnæs. Den står på 
Sportspladsen. OBS! Den er KUN til haveaffald, ingen  
plastsække! Der er desværre også nogen, som har smidt 
øldåser i. Så ser nogen noget andet i containeren, bedes 
man enten være sød at fjerne det eller kontakte Torben 
Dansted på 21829513. 

Hvis man ser, at containeren er ved at være fuld, bedes 
man ligeledes kontakte Torben. 
Mvh Pedellerne 
 
Bevar vores lokalsamfund 
På Helnæs er det også vigtigt at støtte op om bevarelse af 
overbygningen på Ebberup Skole – også selvom man 
måske ikke har tilknytning til selve skolen. Ødelægger 
man en velfungerende skole i Ebberup vil det få stor 
betydning for hele lokalsamfundet. Det vil nemlig påvirke 
både idrætslivet og erhvervslivet i Ebberup. Bor man på 
Helnæs, kan der derfor pludselig blive rigtig langt til 
alting! 
Vi har derfor brug for din støtte! Kom og gå rundt om 
Assens Rådhus i 24 timer til eventen ”Vi vil gå langt for 
Ebberup” torsdag d.17.11. kl.12.00 – fredag d.18.11. 
kl.12.00. Vælg dit eget tidsrum. 
Tilmelding og info via hjemmesiden: 
www. bevarebberupskolen.dk 
Mvh Aktionsgruppen for bevarelse af overbygningen  
i Ebberup. 
 
Bibliotek:Vi er i gang med oprydning og rengøring i det 
gamle bibliotek i Borgerhuset, så det kan få nyt liv. Alle 
bøger bliver gennemgået og en del af dem må vige pladsen 
for nye bøger. Alle de bøger, der ikke bliver brug for i det 
nye bibliotek, ligger i vindueskarmen. Hvis du ejer nogle 
af disse bøger og gerne vil have dem retur, kan de afhentes 
på biblioteket indtil den 25. november 2016. Herefter vil 
de blive givet bort. Vi glæder os til at åbne Helnæs 
BorgerBibliotek med masser af nye bøger på hylderne.  
Med venlig hilsen 
Marianne Krogh 
Ryet 28 
 

 
Køb og Salg 

 
Kunst og Lopper 
Lørdag d. 1. oktober har jeg startet butikken Kunst og 
Lopper på Stævnevej 9. Der vil være åbent hver lørdag  
fra kl. 11.00 – 16.00. 
I butikken kan du bl.a. finde RETRO KERAMIK, 
MØBLER, men også mange andre ting og sager til 
hjemmet. Desuden er der 2. HAND TØJ – til både børn  
og voksne. Lige nu er der en del babytøj. 
Der er en del METERVARER, som jeg sælger meget 
billigt. Du vil også kunne finde både MALERIER og 
GRAFIK af forskellige kunstnere. 
Vel mødt (der vil altid være kaffe på kanden) 
Kh Munnie 
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