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 Det sker i Oktober 

 
Syogstrik 
Torsdag d. 4. okt. og mandag d. 22. okt. kl 19.-21.30 i 
Borgerhusets lokale 2. Tag dit håndarbejde med og kom 
og hyg nogle timer med andre nørkleglade mennesker. 
Tag gerne kaffe el. te og kop og tallerken  med. Vi skiftes 
til at bage. Har du spørgsmål, kan du ringe til Pernille på 
40433996. 
 
Udflugt til Thrige kraftcentral  
Lørdag 6. okt...gratis adgang 
Kraftcentralen ligger ved siden af Basaren i Odense, 
Buchwaldsgade 33. Fælles transport, køremulighed 
fra Borgerhusets P-plads kl 9.oo. Dieselmotoren startes 
kl 10.30. Parkering i P-kælder i samme kompleks 
Yderligere oplysninger tlf 23938328 
Jørgen Wentzlau. Se mere på thrigeelvaerk.dk 
 
Fælles kirkehøjskoledag for de 5 sogne 
Søndag den 7. oktober 2018 
Tema: Palestina - Israel konflikten 
Foredragsholderne er teolog og tidligere koordinator 
i Folkekirkens Nødhjælp, Uffe Gjerding, som sammen 
med Sarinti Christensen vil fortælle om nogle af 
konsekvenserne af Palæstina-Israel konflikten. 
PROGRAM 
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Helnæs kirke, prædikant Uffe 
Gjerding 
Kl. 12.30 Middag i Helnæs Forsamlingshus, Ryet 
Kl. 13.30 Foredrag 
Kl. 15.00 Kaffebord 
Kl. 15.30 Foredrag 
Kl. 17.00 Afslutning på højskoledagen 
Uffe Gjerding har arbejdet med at opbygge netværk 
mellem kirkerne i Palæstina og med at sikre rettigheder og 
livsmuligheder for palæstinenserne i de besatte områder 
og i flygtningelejrene i Mellemøsten. 
Sarinti Christensen, udsendt af Folkekirkens Nødhjælp 
 

 
via Det økumeniske ledsager-program i Israel/Palæstina. 
Programmet har ingen politisk agenda for eller imod 
israelere eller palæstinensere - men handler om 
medmenneskelighed i en svær konflikt 
Pris for hele dagen er 125,- som betales i Helnæs 
Forsamlingshus på dagen. Tilmelding inden d. 30. 
september til en menighedsrådsformand eller på seddel i 
en af kirkerne. Arrangør: Sønderby, Kærum, Haarby, 
Dreslette og Helnæs sogne 
 
Helnæs Jagtforening 
Klapjagt. Traditionen tro afholder Helnæs Jagtforening 
dyrejagt onsdag 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 i mellem såterne. Frokosten spises i 
forsamlingshuset. Husk en stor madpakke! Øl og vand kan 
købes. Alle er velkomne som klappere. 
Parade foregår på sportspladsen efter jagten. 
Dyrespil. Der afholdes dyrespil torsdag d. 11. oktober 
kl. 19.00 i Helnæs Forsamlingshus. Kom og vind bl.a  
halve dyr og hele ænder. Der er både banko og amerikansk 
lotteri. Alle er velkomne 
 
Torsdagsklub 
Vi begynder med Torsdagsklub torsdag den 11. oktober 
kl. 14.30 i Borgerhuset.  
Kom første gang og hør om vinterens program og derefter 
at spille et slag kort. Som sædvanlig skal deltagerne 
venligst tage kop og brød med til eget forbrug. 
Kaffen er på kanden. Alle er velkomne! 
Den 25.oktober kl. 14.30 kommer Jens Chr. Christiansen 
fra Odense og fortæller om sit liv: "Fra dæksdreng til 
Kaptajn på store Mærsk skibe". 
Alle er velkomne - også selvom det kun er en enkelt dag. 
Husk kop og brød. 
Venlig hilsen Anne 
 

 



 

Ølsmagning for kneitene på Helnæs 
Vi starter sæsonen op igen onsdag den 17. oktober i 
borgerhuset lokale 1 klokken 19.30 som sædvanligt 
Tilmelding til Dan senest dagen før på tlf: 6477 1501 / 
51527269 eller darajo@mail.dk 
Hilsen Viggo og Dan 
 
Helnæs Kro 
Lørdag den 27 Oktober 2018 kl. 18.30 Vildt Buffet. 
Kr.345,00 pr. person.Tlf.6477 1341 
Fredag den 2 November 2018 kl. 18.30 Gourmet og Vin 
Aften. Kr.550,00 pr. person. Tlf.6477 1341  

  
    Det sker i November 

 
Vinterfest 
Helnæs Musik & Kulturforening i samarbejde med 
Helnæs Lokalråd om… Vinterfest 
lørdag den 3. november kl. 18 i Helnæs 
Forsamlingshus, Ryet 10 
JazzCats underholder med jazz, der swinger fra de gode 
gamle dage med inspiration hentet fra store mestre som 
Duke Ellington, Louis Armstrong og Nat King Cole.  
Signe Juhl fra København, som er en af landets bedste 
jazzsangerinder, fortolker gamle jazzhits, kendt fra bl.a. 
Billie Holiday, Ella Fitzgerald, og Frank Sinatra. 
Menu: Coq au Vin med fritter. Ost, sødt og brød 
Billetpris kr. 250,- Tilmelding senest den 22. oktober på 
telefon 6173 4540 eller via helnaeskultur.dk 
Vin, øl, vand, kaffe og Irish Coffee kan købes i baren. 
 
Fællesspisning 
Der er fællesspisning fredag d. 9. november kl. 18.00 i 
Borgerhuset Husk service og drikkevarer til eget forbrug. 
tilmelding hos Kirsten  på: 21649210 senest søndag d. 4. 
november 
 
Syogstrik   
7.  og 19. november og 5. december. 
   

Meddelelser 
 
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppen har holdt møde d. 18/9. 
Der arbejdes videre med opsætning af visualiseringer. 
Vi laver en bagrude-streamer med et simpelt budskab. 
Derudover arbejder arbejdsgruppen videre i forhold til 
kontakt til politikere m.m. 
Gruppens næste møde er d. 23. oktober  
 
Red Lillebælt 
Der er nu fuld gang i foreningen Red Lillebælt. 

Vi vil naturligvis gerne have flere medlemmer, det er 
super billigt og helt uforpligtende. 
Årligt kontingent er på kr. 50,- per person. Kontingent kan 
indbetales på følgende vis: MobilePay 74257 - skriv gerne 
emailadresse i beskedfeltet.  
Eller bankoverførsel  2370-6288110105 - skriv gerne 
e-mailadresse i beskedfeltet. 
Kontanter kan overdrages til et bestyrelsesmedlem. 
Mvh. Anders Lindskov, formand,  tlf 21274376  
 
Jul på Helnæs 
Så er startskuddet gået til planlægning af dette års Jul på 
Helnæs, som løber af stablen søndag 9. december 2018  
kl. 10 - 16. Hvis du/I skulle have lyst at deltage, har gode 
ideer eller lyst til at give en hånd, så hører vi gerne fra 
dig/jer. Kontakt:  
Marianne Therp  2027 1668,  mstherp@gmail.com  
Margit Dyring     4243 1962   margitdyring@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

http://helnaeskultur.dk/

