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Det sker i Oktober
Helnæs Jagtforening
Klapjagt
Traditionen tro afholder Helnæs Jagtforening dyrejagt
tirsdag d. 10. oktober. Bemærk, at vi i år starter fra
sportspladsen på Hegningen kl 9.00. (Her er også
parkering).
Har du lyst til at se Helnæs fra en anden side og få en
masse frisk luft og motion, så kom frisk som klapper.
Vi plejer at have det temmelig hyggeligt. Der køres i bus
imellem såterne. Frokosten spises i Forsamlingshuset, så
husk en stor madpakke. Øl og sodavand kan købes.
Alle er velkomne som klappere.
Ps. parade foregår på sportspladsen efter jagten.
Dyrespil
Der afholdes dyrespil onsdag d. 11. oktober kl. 19.00 i
Helnæs Forsamlingshus. Kom og vind bl.a. halve dyr og
ænder. Der er både banko og amerikansk lotteri.
Alle er velkomne
Torsdagsklub
Torsdag den 12. oktober kl. 14.30 mødes vi første gang i
denne sæson til Torsdagsklub i Borgerhuset. Som
sædvanlig lægger vi program, spiller kort og hygger os.
Deltagerne bedes medbringe kop og brød, kaffen er klar.
Den 26. oktober kl. 14.30 får vi besøg af Ruth Brik
Christensen, "Årets helt" i 2000. Hun fortæller muntert og
alvorligt om at drage rundt til danske soldater langt væk
fra familien rundt i verden og være reservemor.
Foredraget hedder "Ruth, krudt og kugler".
Alle er velkomne Mvh. Anne

Sy og Strik
Der er Sy og Strik torsdag d. 12. oktober og mandag
d. 23. oktober kl 19-21.30 i Borgerhuset lok.2.
Tag dit håndarbejde med og kom og hyg med alle vi andre
håndarbejdsglade helnæsboere. Tag også kaffe/te, en kop
og en tallerken med til dig selv, vi skiftes nemlig til at
have kage/brød med. Vi giver kr. 5,- hver pr. gang til
Borgerhuset. Evt spørgsmål på 40433996 Pernille
Ølsmagning for kneitene på Helnæs
Sæsonstart onsdag den 25. oktober klokken 19.30
i lokale 1 i Borgerhuset.
Tilmelding til Dan TLF: 6477 1501 / 5152 7269 eller
bedst darajo@mail.dk
hilsen Viggo og Dan
Jul på Helnæs
Indkaldelse til planlægningsmøde om Jul på Helnæs
torsdag d. 26. oktober kl. 19.00 i Borgerhuset.
Traditionen tro skal det igen i år emme af jul på Helnæs,
med masser af boder, aktiviteter, mad og drikke,
julestemning og julehygge for hele familien. Jul på
Helnæs afholdes i år søndag d. 10. december kl. 10-16.
Kunne du have lyst til at lave en aktivitet, lukke dit hjem
op med julestue, sælge juletræer, ‘klap en juleged’, eller
noget andet spændende… Så vil det glæde os at se dig til
mødet.
Marianne Therp 27201688 mstherp@gmail.com og
Margit Dyring 42431962 margitdyring@gmail.com
Ladies night – Hygge og tøjbytte
Fredag den 27. oktober holder vi ladies night i
Borgerhuset kl. 19.00 - 23.00. Vi håber, at det bliver
en rigtig hyggelig aften med cocktail, tapas og tøjbytte.
Tilmelding Hanne på mobil 2090 1322 eller Birgitte på
mobil 2327 6858 senest den 23. oktober. Betaling 75,(inkl. brug af Borgerhuset kr. 10,-).

Helnæs Kro
Den 28. oktober 2017 kl. 18:30 er der Vildt Buffet.
Pris kr.325,00 pr./ person.
Reservation til Helnæs Kro på 64771341 eller på
info@helnaeskro.dk

Det sker i November
Helnæs Kro
Den 3. november 2017 kl. 18:30 Gourmet og Vin Aften.
Pris kr.550,00 pr./person.
Reservation til Helnæs Kro på 64771341 eller på
info@helnaeskro.dk
Sy og Strik
Der er Sy og Strik onsdag d. 8. og mandag d. 20.
november og i december bliver det mandag d. 6.
Julehygge
Mandag den 27. november kl. 19.00 -21.30.
Ta´ ting med fra haven, så kan vi hjælpe hinanden med at
lave dekorationer og hygge med gløgg og æbleskiver.
Tilmelding Hanne på mobil 2090 1322 eller Birgitte på
mobil 2327 6858 senest den 22. november. Betaling:
10 kr. til Borgerhuset + 10 kr. gløgg og æbleskiver.

Meddelelser
Kirkejubilæum på Helnæs 1618 - 2018
Den 1. maj 1618 blev øens kirke indviet, og det skal
naturligvis markeres.
I menighedsrådet håber vi på inspiration og gode idéer til,
hvordan denne begivenhed skal fejres. Jo flere der bliver
involveret, des større fest og glæde.
Vi ser frem til utallige gode forslag, og de kan gives
mundtligt eller skriftligt til alle fem rådsmedlemmer helst inden årets udgang.
Med venlig hilsen Helnæs Menighedsråd

Gymnastik
Nu bliver Borgerhusets gymnastiksal igen fyldt med glade
motionister. Vi starter nyt gymnastikhold hver tirsdag.
fra kl. 19.00 til kl. 20.00. Alle er velkomne uanset alder –
ingen tilmelding. Det koster kr. 250,- for ½ sæson
(september - december). Der er ikke gymnastik i
efterårsferien. Instruktør er Charlotte Foss Madsen
Info fra Borgerhuset - Støttemedlemskab 2017
Bestyrelsen kommer i løbet af september og oktober
måned rundt for at tegne eller forny medlemskabet af
Støtteforeningen for Helnæs Borgerhus. Medlemskabet
koster kr. 100,- pr. voksen person i husstanden. Vi håber,
at rigtig mange vil støtte Borgerhuset.
Pengene bliver brugt til drift af Borgerhuset, herunder
forbrugsafgifter, forsikring samt ind- og udvendig
vedligeholdelse af bygningerne.
Kontingentet kan også indbetales til Eigil Kristensen via
MobilePay på 4042 9388 eller på vores konto i Dansk
Bank 1551 9100011333. Husk at opgive vej og
husnummer. De bedste hilsner bestyrelsen.
HelnæsNyt bliver digital
Med oktober-nummeret får Strandbakken som den første
vej på Helnæs HelnæsNyt tilsendt per mail. Alle øvrige
veje bliver omstillet i løbet af de næste måneder. Hvis
man fortsæt vil modtage HelnæsNyt som papirudgave, må
man gerne henvende sig til Anna eller Andreas.
Mvh Lokalrådet

