Søndag den 9. december kl. 10-16

Vi åbner for julens glæder 2. søndag i advent
HELNÆS KIRKE
Morgenandagt kl. 09.00 – kaffe og morgenbrød
1 HELNÆS MØLLE Helnæs Byvej 21
Julecafe med gløgg og æbleskiver
Få din stempelpræmie udleveret her.
Folkekirkens Nødhjælps Tombola
Kom og vind nogle af de mange præmier.
Det italienske Torv
Salg af parmesanost, salame, balsamico, vin, likør, grappa.
Kom og smag på Italien.
Hasselnæs Får
Salg af råuld, strikke- og vævegarn samt spegepølser. Du
kan karte uld og fremstille små filtede ting. Tril vokslys til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
»De skønne julesild« kommer kl. 15.15 og synger.
2 JUL I BORGERHUSET Helnæs Byvej 63
Annelise laver sine lækre tarteletter, kaffe og hjemmebagt
kringle, salg af juledekorationer og små gaver til julens
pakkespil.
Salg af Ninas mospuder og kranse til kirkegården samt
strømper og huer til den kolde tid.
Jannie sælger hjemmegjorte nisser og julepynt.
Ingrid lærer dig at doodle på sten. Salg af æbler og roser til
dekorationer samt julekort og pynt.
3 JUL I HELNÆS GL. MEJERI Ryet 13
»De skønne julesild« kommer kl. 10.30 og synger.
Pynt din egen honningkage.
Caféen tilbyder flæskestegsandwich, kolde & varme drikke,
gløgg og julelagkage m.m.
Køb juledekorationer, pynt og julerier.
Personligt julepynt m/navn, luksus staldskilte.
Strikkede unika huer og tørklæder, Helnisser og div. julelækkerier.
Salg af håndstrikket babytøj.
Julelopper, troldhasselgrene og kristtjørn sælges.

4 BØGESKOVGAARD Ryet 25
I stalden sælges hyben-the og indiske tørklæder. Varm kakao,
kaffe og the samt æbleskiver. Få en træktur på hesteryg
eller køretur i hestevogn 20 kr./person.
5 JUL PÅ VESTERGAARD Lindhovedvej 20
Salg af strikkede nisser, sokker, huer mm. Loppemarked
og stofrester. Mistelten sælges.
6 KIG IND TIL HELNÆS ANTIK Bøgeskovvej 9
Gaveideer i alle prisklasser. Lækre hørlagner, kønne lerfade, smukke håndvævede viskestykker, retrodåser og
meget mere.
7 JULEHALLØJ PÅ GUDMUNDSDAL Bøgeskovvej 16
Klippeklistre. Salg af strik, træfigurer, dekorationer og lopper.
Skjalden fra Moro underholder hele dagen, kl. 12 og 14.30
fortælles historie, danses om juletræ – gave til alle børn 15 kr.
Salg af æbleskiver og gløgg. Kom og klap kælegrisene.
8 QUILTEPIGERNES JULEUDSTILLING Strandbakken 35
Åbent både 2. og 3. søndag i advent
Find masser af gode julegaveidéer
9 JULECAFÉ I den gamle PAVILLON Strandbakken 57
Åbent kl. 10-18 – Lærke synger og spiller kl. 12 og 16.
Køb øl i gaveæsker fra Bryggeriet Frejdahl, lammeskind og
puder fra kvalitetsskind.dk samt negleprodukter fra CND.
Masser af lopperier, børnetøj og legetøj og meget andet.
Nyd æbleskiver, gløgg, kaffe, julelækkerier m.m.
Vintergryde med ris fra kl. 12-14 og igen fra kl. 16-18.
10 JUL I DET GAMLE KARLEKAMMER Stævnevej 21
Ting af beton, dekorationer, kranse m.m.
11 KUNST OG LOPPER Stævnevej 9
Ting til hjemmet – også møbler. Tøj til damer og børn. Legetøj og julepynt. Kaffe, the og kage i caféen.

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

