
Jul på Helnæs
søndag den 10. december kl. 10-16

Traditionen tro åbner vi op for 
julens glæder 2. søndag i advent

Juleloft i Galleri lanGaGer
Helnæs Byvej 20

Besøg juleloftet med engleværksted, hjerteflet, 
julenisser, kunst og hygge. 

Café med kaffe, kakao, kage og æblegløgg

Marked Helnæs Mølle
Helnæs Byvej 21

Folkekirkens Nødhjælp med stor tombola.
Det italienske Torv og Hosteria Emiliana sælger 

parmesanost, salami, balsamico, vin, likør, 
grappa og andet godt til julebordet samt 

værtinde- og julegaver. Smagsprøver på det meste.
Café Helnæs Mølle sælger kaffe, te, 

saftevand og friskbagte vafler. 
Tegnekonkurrence for børn under 15 år

Kl. 10-13 er der filtning af uld, fremstilling af 
bivokslys samt salg af uldgarn.

PandekaGebål På M·a·d leJr
Helnæs Byvej 63

Bag selv lækre pandekager på pande over åben ild 
og fyld med lækkert fyld, der selvfølgelig repræsenterer 

grundsmagene og flere konsistenser.

borGerHuset
Helnæs Byvej 63

Lars Scheffmann sælger gravpynt og dørpynt  
samt hjemmestrik til den kolde tid.

Annelise sælger tarteletter, kaffe og kringle samt  
juledekorationer og små gaver til julens pakkespil.

Jul i Helnæs Gl. MeJeri
Ryet 13

Dekorér et honningkagehjerte – hør »2 skønne julesild« 
synge kl. 11.30 eller få en ponytræktur ml. 13 og 14. 

Margit og Kims køkken sælger ribbenstegssandwich, 
gløgg og julelagkage – desuden skønne  

juledekorationer, pynt og julerier. 
Personlig julepynt med navn, luksus stald-skilte 
og ting til baby. Smukke strikkede unika huer 

og tørklæder, Helnisser og forskellige julelækkerier.

Jul På VesterGaard
Lindhovedvej 20

Salg af strikkede nisser, sokker, huer m.m.
Loppemarked og stofrester samt mistelten sælges.

kiG ind til Helnæs antik
Bøgeskovvej 9

Her er ideer i alle prisklasser. Lækre hørlagner, 
kønne lerfade, smukke håndvævede viskestykker, 

retrodåser og meget mere. 
Få inspiration på hjemmesiden www.helnæsantik.dk

QuiltePiGernes JuleudstillinG
Strandbakken 35

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

Julestue-Café i PaVillonen
Strandbakken 57 – kl. 11-18

Jule/mandel(øl)gaver fra Bryggeriet Frejdahl og i  
lammeskind samt julepynt og -godter. Rist skumfiduser 
over åben ild eller nyd kage, æbleskiver, gløgg eller øl. 

Vildtgryde med ris og hyggepianist fra kl. 16.

Jul i karlekaMMeret 
Stævnevej 21

Ting i beton, lopper og nips, julehygge og gløgg. 
Masser af JUL – pynt og gaveideer.

kunst oG loPPer
Stævnevej 9

Retro julepynt – alt muligt skønt til hjemmet
Keramik, lækre stel, glas, lysestager m.m.

Møbler – børnelegetøj/møbler
2. hand tøj til mor og barn – metervarer 

Malerier og små billige stk. grafik samt the og kaffe

Tag familien med til 
Helnæs og få idéer til værtinde-, 

mandel- og julegaver…

for 20. gang afholdes      .

køretur i HesteVoGn fra kl. 11 til hestene er trætte

 Start Ryet 13 – flere stop på Bøgeskovsvej og Stævnevej

  BEMÆRK: kører ikke i glat føre!

STøTTET aF


