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 Det sker i September 

 
Aflysning! 
Helnæs Forsamlingshus aflyser sangaften fredag den 14. 
september 
 
Lokalarkivets - Byvandring  
Helnæs lokalarkiv arrangerer en byvandring søndag den 
9. september kl. 14.00, 2018. 
Vi mødes ved "Nygård", Stævnevej 26, der parkerer vi 
bilerne og går mod syd ad Stævnevej og videre ad 
Strandbakken. Undervejs er der mulighed for at gå ind og 
se en have. Der fortælles om husene og de mennesker, der 
har boet og bor i dem nu. 
Efterfølgende samles vi i Borgerhuset til kaffe og billeder. 
Alle er velkomne! Vi håber mange vil deltage. 
Med venlig hilsen Arkivmedarbejderne 
 
Helnæs Kultur- og Musikforening 
Helnæs Gl. Præstegård, Stævnevej 7 
Lørdag den 15. september kl. 20. Sommerens sidste 
koncert bliver en nordisk koncert med lyse sange og 
klange, som bliver leveret af Jakob Bahr & Stine Elbæk.  
Der vi være sommer- og kærlighedssange af komponister 
fra de nordiske lande - bl.a. Carl Nielsen, LangeMüller, 
Grieg, Sibelius - desuden opføres Jakobs eget værk Dage 
ved havet. Stine understreger den nordiske folketone. på 
violin i brudestykker fra Fanø og svenske polkaer, 
akkompagneret af Jakob. 
Foreningen Norden Assens holder sit 75 års jubilæum, og 
vi begynder derfor med en middag, som den kunne have 
foregået i 1943. Ønsker du at deltage i middagen, kan du  
få flere oplysninger på telefon 6173 4540 eller på 
hjemmesiden www.helnæskultur.dk 
Dørene åbnes til koncerten kl. 19.30.  Køber man 
medlemskort til denne koncert gælder kortet også hele 
sæson 2019.  
Operetten Flagermusen lørdag 6. oktober. 
Læs mere på  hjemmesiden – der er stadig ledige pladser. 
 

Syogstrik 
Onsdag d. 19. september 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 med. Vi skiftes til at bage. 
Har du spørgsmål, kan du ringe til Pernille på 40433996. 
 
Helnæs kirke - Høstgudstjeneste 
Søndag den 23. september kl. 17.00 med efterfølgende 
spisning i Forsamlingshuset.  
”Alle gode gaver, de kommer oven ned. Så tak da Gud, ja, 
pris dog Gud, for al hans kærlighed”.  
Ved høstgudstjenesten vil vi igen opfordre alle til at 
medbringe noget, som I har ”høstet” i jeres have. 
Det er jo alt sammen ”gaver, som kommer oven ned”. 
Gør I det, bliver det gaver igen. Vi vil under spisningen 
holde auktion over jeres gaver og give de indkomne penge 
til menighedens barn fra SOS-børnebyerne. 
Tilmelding ikke nødvendig – alle er velkomne. 
 
L´Hombreklubben 
Vi starter sæsonen torsdag 27. september kl. 18.00 
i Borgerhusets lokale 1, med medbragt mad og drikke. 
Begyndere er velkomne, 2 har meldt sig, så tag en frisk 
beslutning og ring til Jan tlf. 64771952, hvis du vil med på 
begynderholdet, som starter 14 dage før, efter forudgående 
aftale.  Jørgen og Jan 
 
Fællesspisning 
Der er fællesspisning fredag d. 28. september kl. 18.00 i 
Borgerhuset Husk service og drikkevarer til eget forbrug. 
Anne tager imod tilmelding på: 64771376 el. 23609116 
Senest 23. Sept  
  

    Det sker i Oktober 
 
Helnæs Kultur og Musikforening 
Operetten Flagermusen. Bustur til Hofteatret 6. oktober 
2018. Bussen udgår fra Assens og tilmeldingen er i gang. 
Der er plads til 54 i bussen – derefter har vi venteliste. 
Samtidig med tilmelding indbetales et depositum på 200,- 

 



 

kr. pr. person. Pris for teaterbillet, transport og 
frokostbuffet (minus drikkevarer) er 988 kr. Turens 
program sendes ud i september med opkrævning af 
restbeløbet. Glæd jer til en skøn operette på Hofteatret på 
Christiansborg. 
Tilmeld til 6173 4540 eller på www.helnaeskultur.dk 
inden udgangen af august med navn og mailadresse. 
Arrangør Helnæs Kultur- og Musikforening 
 
Syogstrik  4. oktober og mandag d. 22. oktober 
 
Helnæs Kirke - Højskoledag 
Højskoledag på Helnæs foregår søndag den 7. oktober  
Programmet kan læses i kirkebladet og detaljerne kommer 
i lokalaviserne i en annonce i slutningen af september, når 
vi har fået svar fra foredragsholderne. Tilmelding er 
nødvendig. 
 
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! 
Med venlig hilsen Anne Hansen 
 

Det sker senere 
  
Syogstrik  7. og 19. november og 5. december 
  

Taksigelser 
 
Jeg vil gerne takke alle for deltagelse til min elskede 
hustru Birgits bisættelse d. 14. august. 
Venligst Werner Sørensen 
Kim og Kenneth. 
  

Køb og Salg o.lign 
 

CAFÉ HELNÆS MEJERI 
åbningstider & menu september 2018 
SØNDAG 9/9 KL. 13-18: 
Røget laks m/ rosti og salat, kage og kaffe 
hj. lavet is 
SØNDAG 16/9 kl 15-20: 
chili con carne m/salat og brød, kage og kaffe 
hj. lavet is 
SØNDAG 30/9 kl 13-18: 
japansk kyllingebryst m/ris, kage og kaffe 
hj. lavet is 
Vi glæder os til at byde jer velkommen. 
  

Meddelelser 
 
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 
 
Nyt fra vindmølle-arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppen har fået nogle henvendelser om steder på 
Helnæs, hvor der må opsættes visualiseringer. Mange tak 
for det, dejligt med opbakning. Så arbejdsgruppen er nu i 
gang med at forberede opsætningen. Derudover arbejder 
arbejdsgruppen videre i forhold til kontakt til politikere 
m.m.  
Gruppens næste møde er den 18. september. 
 
Red Lillebælt: 
Så har vi endelig fået gang i foreningen Red Lillebælt. 
Det har været et puslespil at få foreningens vedtægter på 
plads, således at foreningen betragtes som 
indsigelses-berettiget i miljøsager. 
Årligt kontingent er på kr. 50,- per person. Kontingent kan 
indbetales på følgende vis: MobilePay 74257 - skriv gerne 
email-adresse i beskedfeltet. 
Bankoverførsel 2370-6288110105 - skriv gerne 
email-adresse i beskedfeltet. 
Kontanter kan overdrages til et bestyrelsesmedlem. 
Bank og MobilePay skriver automatisk dit navn på 
kvitteringen. 
Medlemskabet giver ingen forpligtelser, men vil være et 
signal om den folkelige opbakning bag sagen. 
Kontingentet vil blive brugt på kampagnemateriale og 
andre relevante omkostninger.  
Mvh Anders Lindskov, tlf: 21274376 - formand 
Jørgen Jeppesen - næstformand 
Asthon Funck - sekretær 
 Link til Vedtægterne er herunder 
http://redlillebaelt.dk/wp-content/uploads/2018/07/Vedt%C3%A

6gter-milj%C3%B8org-230518_AF_2.pdf 

Vi har brug for at så mange som muligt melder sig ind i 
foreningen, så husk naboer og venner, på betydningen af 
dette. 
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