Jul på Helnæs
Søndag den 6. december 2. søndag i advent kl. 10 - 16
Hosteria Emiliana Helnæs Byvej 15: Byder på en lille italiensk aperitiftallerken + et glas vin 79 kr.
Italienske julekurve – en særlig gave
Helnæs Mølle Helnæs Byvej 21
Folkekirkens nødhjælp har bl.a. juletombola og det muntre køkken. Der serveres gløgg og æbleskiver
Filt en bold eller en snemand – en aktivitet for hele familien. Børn under skolealderen skal dog have
hjælp af forældre. Du kan også prøve at karte ulden. Aktiviteten er gratis – men ekstra uld kan købes
med hjem. Du kan købe langtidsholdbar julepynt som kan bruges år efter år, og unikke julegaver i
form af abstrakte malerier. Salg af italienske lækkerier fra Hosteria Emiliana. Kirken sælger
kuglepenne, små lygter, julekort og skønne kort med motiver fra Helnæs til fordel SOS – Børnebyerne
Et lille løb for børn med opgaver. Der er præmieuddeling kl. 13 og kl. 15
Den gamle Hestestald på Østergård Helnæs Byvej 43
Smag på æblegløgg og oplev stemningen. Vi sælger tilbehør til juledekorationer: mos, kogler, støbte
fade, nye julekort og små malerier fra GIA kunst m. m. Fotokunst og julekort fra Helle Blume
Borgerhuset Helnæs Byvej 63 A
Her står Annelise klar med tarteletter, kaffe og kringle. Salg af pakker til pakkespil og juledekorationer
Rie´s Smukt og Gammelt Stævnevej 1
Vi byder på vafler og kaffe i Helnæs gamle Brugs

Nisseværkstedet Ryet 19

Ingelise har nisser og julerier til salg.

Erik og Mie Bøgeskovsvej 13
Her har børn mulighed for at blive trukket en lille tur på rolige islandske heste
mellem kl. 10 30 – 12 30 og mellem kl. 14 00 – 16 00 Pris 25 kr.
I Allèen Overfor Bøgeskovsvej 16
Her serverer Margit gløgg og æbleskiver i samme tidsrum :
30
30
00
mellem kl. 10 – 12 og mellem 14 – 16 00
Helnæs Antik

Bøgeskovsvej 9

Kik ind. Vi har ting i alle prislag og måske den retro lampe eller de glas du ønsker dig. Bliv inspireret på
www.helnaesantik.dk

Quiltepigernes Juleudstilling

Strandbakken 35

Her finder du masser af gode julegaveidéer og du finder os både 2. og 3. søndag i advent

