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HELNÆS KIRKE Stævnevej 5 
Morgenandagt kl. 9.00 – kaffe og morgenbrød

JULEHYGGE GALLERI LANGAGER Helnæs Byvej 20
Caféen er åben med julekage og drikke.
Boder med salg af juleting og kunsthåndværk.
Find unikke julegaver.

JUL I DEN GAMLE STALD Helnæs Byvej 41 
Det italienske torv
Lufttørret italiensk salami, parmesanost direkte fra mejeri, 
vin, ægte balsamico og andet godt direkte fra små private 
producenter i Italien. 
Helnæsdamernes Loppeboder 
Ting og kram til hjemmet. Find en unik gaveidé. 

JUL I BORGERHUSET Helnæs Byvej 63
Ninas mospuder og kranse
Salg af pynt til gravsted, strømper og huer til den kolde tid 
samt diverse dyr/figurer drejet i træ 
Loppemarked i gymnastiksalen
Borgerhuset afholder loppemarked til støtte for Borgerhu-
set. Vi holder åbent fra kl. 10:00 og til lopperne er solgt. 
Håber vi ses ;-) 
Jannies hjemmelavede JULE-ting
Julenisser, juletræspynt, snemænd og koglenisser 
Folkekirkens Nødhjælp
Tombola og salg af unikke ulandsting/gaver 
Annelises lækre tarteletter
samt kaffe og hjemmebagt kringle, salg af juledekorationer 
og små gaver til julens pakkespil 

HELNÆS KUNST OG LOPPER Stævnevej 9 
Ting til hjemmet – også møbler. Tøj til damer og børn. 
Legetøj og julepynt. Kaffe, the og kage i caféen.
 

QUILTEPIGERNES JULEUDSTILLING Strandbakken 35
Her finder du masser af gode julegaveidéer 
Åbent både 2. og 3. søndag i advent 

CAFÉ I DEN GAMLE PAVILLON Strandbakken 57
Åbent til kl. 18 Vintergryde med spelt, kaffe, gløgg og 
varm kakao med skumfiduser samt diverse kolde drikke, 
julekager og julegodter. Gratis æbleskiver til børnene. 
Køb gaveæsker fra Bryggeriet Frejdahl eller julegodter 
med hjem.
Lærke synger og spiller i løbet af dagen.
 

HELNÆS ANTIK Bøgeskovvej 9 
Besøg også os. Vi har sjove gamle ting i alle prislag. 
Vi glæder os til jeres besøg…

JUL PÅ VESTERGAARD Lindhovedvej 20 
Salg af strikkede nisser, sokker, huer mm. 
Loppemarked og stofrester. Mistelten sælges.

JUL PÅ BØGESKOVGAARD Ryet 23
Hos os kan du få julehygge med en træktur på hesteryg 
eller en køretur i hestevogn. 20 kr. pr. person. 
Køb en kop varm kakao og ta’ med på turen

JUL I HELNÆS GL. MEJERI Ryet 13 
Pynt din egen honningkage.
Caféen tilbyder flæskestegsandwich, kolde og varme drikke, 
gløgg og julelagkager. m.m.
Køb juledekorationer, pynt og andre julerier.
Unika kjoler og nederdele og andet hjemmesyet.
Personligt julepynt m/navn, luksus staldskilte.
Unika strik, strikkede nissehuer og julepynt. 
Julelopper og udendørs lys til den mørke tid. 
Hasselnæs Får 
Kom og oplev råuld, strikke- og vævegarn. Børn kan prøve 
at karte uld til filtning på kartemaskine og fremstille små 
filtede ting. 
Tril et vokslys til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Skattejagt for børn under 15 år – Saml 5 stempler og 
hent en lille gave på Galleri Langager (post 1). Du får et 
stempel alle de steder, du besøger. Se bagsiden. God jagt.

Kom til Helnæs og vær aktive sammen
Tak til Helnæs Lokalråd og Assens Kommune for økonomisk støtte

Søndag den 8. december kl. 10.00-16.00 (kl. 9.00 Helnæs Kirke)
Tag på familietur med samvær og hygge på Helnæs, hvor oplevelserne står i kø. 10 steder åbner 

med oplevelser for alle, fristende gaveidéer og lidt godt til ganen
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NAVN:

Skattejagt for børn under 15 år
Saml 5 stempler og hent en lille gave på Galleri Langager. Du får et stempel alle de steder, du besøger. God jagt.
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