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

JUL I CARPORTEN Helnæs Byvej 60 
Alt hvad du mangler – så kig ind. 

JUL I BORGERHUSET Helnæs Byvej 63
Ninas puder og kranse til kirkegården, huer, strømper, og 
pandebånd til den kolde tid. Dyr og figurer drejet i træ.  
Folkekirkens Nødhjælp Julegaver fra hele verden 
Ingrid doodler på sten og lærer også dig det Salg af æb-
ler/roser til dekoration, julekort og pynt. 
Jannies hjemmelavede JULE-ting Juletræspynt, sne-
mænd, koglenisser m.m. 
Café serverer sandwich og plantesalg 

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 

HELNÆS ANTIK Bøgeskovvej 9 
Kig ind. Vi har masser af »mormor«- ting med historie, som 
vi gerne fortæller om. På gensyn…

JUL HOS BØGESKOV ANTIK Bøgeskovvej 13 
Antik og retro – mange spændende ting, alt fra møbler, 
lamper, porcelæn m.m. Øko Fyn griller lækre oksekøds-
grillpølser med kød fra Gallowaykvæg. 

JUL PÅ HØJBO Lindhovedvej 11 
Genbrugssalg af møbler, lamper, krukker, vaser, glas, tøj, 
havepynt m.m. 
Orenburg regionen i Kasakhstan er berømt for sine strik-
kede sjaler og tørklæder. Dunhåret stammer fra gederne, 
som lever på de uralske bjergstepper, og er det tyndeste 
i verden og derfor er produkterne ekstra bløde og fine. 
Måske mangler du en helt speciel julegave.

JUL PÅ VESTERGAARD Lindhovedvej 20 
Bålsuppe med brød. Café med kaffe og kage. Alt i strik fra 
Rita. Smykker, uroer lavet i perler. Salg af lopper, misteltene, 
striknisser og juleting f.eks. ophæng fra Georg Jensen og 
juledekorationer i skåle og glas. 

JUL PÅ BØGESKOVGAARD Ryet 25
Lav en pandekage sammen med Rasmus Klump og hans 
mor – GRATIS for børn. Få køretur i hestevogn med Rasmus 
Klump, Pingo og Hr. Skæg. 20 kr. pr. pers. 
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Søndag den 6. december 2020 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

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

GRATIS ADGANG

Coronaregler – som når I handler

HOLD GOD AFSTAND – SPRIT HÆNDER – BRUG MUNDBIND
Respekter skiltene ved julestuerne, som siger, hvor mange, der må være de forskellige steder.

HUSK, at vi stadig højst må samles i grupper af 10

Skattejagt for børn under 15 år – Saml 5 stempler og få en godtepose
Find stederne på kortet, skriv navn på og få et stempel på kortet hvert nyt sted, du besøger. Når jeres tur er slut, 

kan du hente en lille julehilsen ved nr. 9 Bøgeskovgaard. 

GOD JAGT – og GOD JUL til hele familien
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NAVN:

Skattejagt for børn under 15 år
Saml 5 stempler og hent en godtepose på Bøgeskovgaard. Du får et stempel alle de steder, du besøger. God jagt.
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GRATIS ADGANG


