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Søndag den 5. december 2021 kl. 10.00-16.00
Tag på familietur med samvær og hygge på Helnæs,
hvor oplevelserne står i kø. 12 steder åbner
med oplevelser for alle, fristende gaveidéer og lidt godt til ganen

Kom til Helnæs og vær aktive sammen
Tak til SPAR Ebberup, SuperBrugsen og REMA 1000 Assens
for sponsorater samt Helnæs Lokalråd for økonomisk støtte

HELNÆS KIRKE I FORSAMLINGSHUSET Ryet 10
Kl. 9 – Få kaffe og morgenbrød. Hør krøniken om loftet i Helnæs kirke. Kirken
kan ses på dagen. Velkommen.
JUL PÅ BANGHOLM Helnæs Byvej 15
Julens musik live med fynd og klem – julepynt – legetøj, det du mangler – alternativ
til opvasken – kaffe med æbleskiver – Helnæs julesnaps m.m.
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GALLERI KNADRING PÅ LANGAGER Helnæs Byvej 20
Fri entré – 4 kunstnere gæsteudstiller – Billedkunst, glas, keramik og Bornholmsk
stentøj. Kunst og kort kan købes.
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JUL I CARPORTEN Helnæs Byvej 60
Alt, hvad du mangler – så kig ind
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JUL I BORGERHUSET Helnæs Byvej 63
Under halvtaget: Ninas skønne puder til kirkegården mv.
I vindfanget: Strik og figurer drejet i træ.
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Nissernes julesal: Nissebørneaktivitet Dekorér din egen honningkage. Margit og
Pernille har håndlavede engle og nisser, nissehuer, idé til julegaver og -småkager.
Lone sælger årets julekugle. Nyt design med personlig tekst efter ønske. Forudbestil
via sms på 2015 1890. Henriks juledekorationer af friske blomster, LP-er og DVD-er.
Majbrits syede og hæklede tøj og tilbehør. I Nisse-teriet kan I stille sult og tørst med
frikadellesandwich, julekage, gløgg, øl og vand.
Biblioteket: Hos Ingrid kan du lære at doodle på sten. Æbler og tørrede rosenknopper, julekort og -pynt sælges. Folkekirkens Nødhjælp sælger spændende gaver,
fair-trade. Støt og vind præmier i tombola. Jannie har juletræspynt, snemænd og koglenisser samt Aloe Vera-produkter som håndsæbe, læbepomade, håndsprit, cremer
til krop og hænder. Randi har Tiffany glaskunst: Små engle til juletræet og som gave
i pakkespil, quilling pynt, voksbilleder og -kort samt strikkede kraver.
Annelises julestue: Lækre tarteletter samt kaffe og hjemmebagt kringle, salg af
juledekorationer og små gaver til julens pakkespil.

QUILTEPIGERNES JULEUDSTILLING Strandbakken 35
Vi har mange hyggelige ting til f.eks. gaver samt meget andet i patchwork, strik og
hækling. Åben både 2. og 3. søndag i advent fra kl. 10 - 16
5

JUL I DEN GAMLE PAVILLON Strandbakken 57
Skind- og pelsvarer såsom handsker, jakker, tasker, varmedunke og lammeskind til
ynglingsstolen sælges. Desuden smykker, lidt lopperier og valnøddesnaps.
Cafeen byder bl.a. på flæskestegssandwich, kardemommesnurrrer, hjemmelavede flødeboller samt varme og kolde drikke.
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HELNÆS ANTIK Bøgeskovvej 9
Velkommen og gå på opdagelse i en julepyntet forretning! Få yderligere inspiration på
vores hjemmeside www.helnaesantik.dk
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JUL HOS BØGESKOV ANTIK Bøgeskovvej 13
Salg af mange spændende ting antik og retro. Alt fra møbler, lamper, porcelæn, stager m.m. Øko Fyn griller lækre pølser med oksekød fra Gallowaykvæg.
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JUL I STALDEN Lindhovedvej 4
Genbrugstøj og -legetøj samt lys sælges.
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JUL PÅ LINDHOVEDGAARD Lindhovedvej 29
Loppemarked, juleting, vildtsuppe over bål, kaffe med kage. Ritas strik.
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JULEKØRSEL Ryet 13
Hestevognskørsel fra Helnæs gamle Mejeri. Heste fra Bøgeskovgaard trækker vognen, så tag en tur i en gammel hestevogn. Pris 20 kr. pr. person.
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JULEMARKED I GALLERIET PÅ MEJERIET Ryet 13
Mange boder med unikke gaveideer og julepynt: Mistelten, dekorationer, kranse, kort,
unikke smykker, keramik, træ, glas, skulpturer, strik, billeder og meget, meget mere
For børn små juleopgaver og -aktiviteter. Café i Mejeriet serverer hjemmelavede æbleskiver og gløgg, kager, boller og forskellige drikke. Se mere på www.gallerilangager.dk
eller på www.facebook.com/GalleriLangager
Galleriet holder også åbent de 2 sidste weekender i november.
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Skattejagt for børn under 15 år
Saml 5 stempler og hent en godtepose på
Bangholm, Helnæs Byvej 15. Du får et stempel
alle de steder, du besøger. God jagt.
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