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Hestevognsture • Yoga • Kunst & kagebord  
Bomærker og historiefortælling • Koncert   
Tegnekursus i naturen • Boller & varm kakao 
Krea-workshops • Tarteletfest • Petanque
Kunstudstilling • Kunstevent i Klinteskoven
Musik • Vandretur med naturvejleder m.m.
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Borgerhuset
Helnæs Byvej 63

Det gamle Mejeri 
Ryet 13

Lokalhistorisk arkiv
Helnæs Byvej 63

Helnæs Forsamlingshus
Ryet 10

Klinteskoven
Parkér på kirkens P-plads.
Det er punkt 5 på kortet.
Gå mod Klinteskovvej 1.
Det er punkt 7 på kortet. 
Vent ved skiltet til jægerne 
ankommer. 

Helnæs gl. Præstegård
Stævnevej 7

Helnæs Made, Overdrevet 
Parker for enden af vejen
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Mere info på www.gallerilangager.dk/helnaes
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Helnæs på kryds og tværs
Oplevelser for hele familien    1.-3. okt og 8.-10. okt
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Tak til Assens Kommune for økonomisk støtte til denne event.



FREDAG  1. OKTOBER
14.00-16.00 Vandretur på Maden med naturvejleder  Helnæs Made
 Naturvejleder Christian Heller fortæller undervejs.  Gratis • Ingen tilmelding

16.00-21.00 Kunst, kagebord og klaver    Det gamle Mejeri
 Vi slukker lyset og lyser hele galleriet op med stearinlys.  Fri Entré • Ingen tilmelding
 Livemusik fra kl. 19-21 af jazzmusiker og pianist Per Sonne.

10.00-11.00	 Gratis	yogatime	 	 	 	 	 Borgerhuset

LØRDAG  2. OKTOBER

 Medbring yogamåtte og kom og prøv om yoga er noget for dig. Gratis • Ingen tilmelding

10.00-12.00 Hestevognsture     Foran Det gamle Mejeri
        20 kr. pr pers • Ingen tilmelding

11.00-17.00	 Kunstudstilling	&	café	 	 	 	 Det	gamle	Mejeri
 Galleriet er fyldt med kunst og kunsthåndværk. I caféen kan købes Fri entré  
 kaffe, the, kage, boller og varm kakao m.m. 

13.00-15.00 Hestevognsture     Foran Det gamle Mejeri
        20 kr./person • Ingen tilmelding

13.00-17.00 Se glaskunstneren arbejde    Det gamle Mejeri
 Bodil Nielsen arbejder i værkstedet med sin glaskunst.  Fri entré  

14.00 Tale v/Borgmester Søren Steen Andersen  Det gamle Mejeri
 Borgmesteren åbner officielt Helnæs på kryds og tværs.  Fri entré  

15.00-17.00	 Petanquekonkurrence	 	 	 	 Foran	Det	gamle	Mejeri
 Der afholdes løbende små konkurrencer. Kom og leg med.  Gratis • Ingen tilmelding
 Præmier til vinderne. Alle kan være med.

SØNDAG  3. OKTOBER
10.00-12.00 Hestevognsture     Foran Det gamle Mejeri
        20 kr./person • Ingen tilmelding

11.00-17.00	 Kunstudstilling	&	café	 	 	 	 Det	gamle	Mejeri

11.00-	 Bomærker	og	historiefortælling	 	 	 Det	gamle	Mejeri
 Lav sammen med galleriets keramikere jeres helt eget bomærke eller Gratis • Tilmelding til
 lykkedyr. Imens fortæller Ingeborg Bendixen en historie fra  gallerilangager@gmail.com
 Helnæs i vikingetiden. For både børn og voksne.   

 Få en snak om hans bøger og hør historier fra Helnæs.  Fri entré • Ingen tilmelding
13.00-15.00	 Mød	den	lokale	forfatter	Ib	Ivar	Dahl	 	 	 Det	gamle	Mejeri

 Galleriet er fyldt med kunst og kunsthåndværk. I caféen kan købes  Fri entré  
 kaffe, the, boller og varm kakao m.m. 

13.00-15.00 Hestevognsture     Foran Det gamle Mejeri
        20 kr./person • Ingen tilmelding

18.00-	 Tarteletfest	med	musik	og	fællessang	 	 	 Helnæs	Forsamlingshus
 Ved dette års tarteletfest underholder Emil Bjørn med klassiske  175 kr. pr. person
 værker og fællessang. Tilmelding før 25. sep på tlf. 2163 4532. Tilmelding nødvendig

FREDAG  8. OKTOBER
16.00-21.00 Kunst, kagebord og klaver    Det gamle Mejeri

16.00-21.00	 En	ulden	affære	 	 	 	 	 Det	gamle	Mejeri
 Dorthe Wraa spinder på rokken.    Fri entré

LØRDAG  9. OKTOBER
10.00-11.00	 Gratis	yogatime	 	 	 	 	 Borgerhuset
 Medbring yogamåtte og kom og prøv om yoga er noget for dig. Gratis • Ingen tilmelding
10.00-12.00 Hestevognsture     Foran Det gamle Mejeri
        20 kr./person • Ingen tilmelding

11.00-17.00	 Kunstudstilling	&	café	 	 	 	 Det	gamle	Mejeri
 Galleriet er fyldt med kunst og kunsthåndværk. I caféen kan købes Fri entré  
 kaffe, the, kage, boller og varm kakao m.m. 

11.00-17.00	 Fra	junk	til	kunst	 	 	 	 	 Det	gamle	Mejeri
 Workshop og kunstnersnak med Vincent Fisker. Hør hvordan aflagt   Fri entré• Ingen tilmelding
 træ og genbrug forvandles til unika kunstfigurer og kreationer.    

12.00-16.00	 Maleworkshop	 	 	 	 	 Det	gamle	Mejeri
 For børn og voksner der ikke har glemt at lege. Kom mellem kl. 12-16 Gratis • Ingen tilmelding
 og mal dit eget lille maleri sammen med Merete Poulsen.  

13.00-15.00 Hestevognsture     Foran Det gamle Mejeri
        20 kr./person • Ingen tilmelding

13.30- STEDSANS – at sanse et sted    Foran Det gamle Mejeri
 Billedkunst, skulpturer, foto, lyric, musik og bevægelse ud fra samme Gratis • Ingen tilmelding
 inspiration i en pop-up-udstilling ved Ravnetræet i Klinteskoven.
 Vi mødes kl. 13.30 foran Det gamle Mejeri, hvor vi kører i samlet flok 
 til skoven.
15.00-17.00	 Petanquekonkurrence	 	 	 	 Foran	Det	gamle	Mejeri
 Der afholdes løbende små konkurrencer. Kom og leg med.  Gratis • Ingen tilmelding
 Præmier til vinderne. Alle kan være med.

20.00-	 Koncert	Øjeblikkets	magi	 	 	 	 Helnæs	Gl.	Pæstegård
 Kammermusik for cello og klaver. Adgang kl. 9.15   Entré 200 kr. Børn/unge 50 kr.
 Ulrich Stærk er en prisbelønnet pianist i ind- og udland.  Medl. af Helnæs Kultur- og
 Karen Valeur er cellist med en stor forkærlighed for kammermusik.  Musikforening 125 kr.
 Tilmelding senest 5. okt. på www.helnæskultur.dk eller tlf. 6173 4540. Tilmelding nødvendig

SØNDAG  10. OKTOBER
10.00-12.00 Hestevognsture     Foran Det gamle Mejeri
        20 kr./person • Ingen tilmelding

11.00-17.00	 Kunstudstilling	&	café	 	 	 	 Det	gamle	Mejeri

11.00-13.00		 Tegnekursus	–	Skitsebogen	hold	1	 	 	 Det	gamle	Mejeri
 Tegnekursus i naturen med Eva Rowley. For alle aldre.  Gratis • Ingen tilmelding
 Få din egen skitseblok udleveret og tag med ud og tegn. 
 I bestemmer selv om I vil deltage på et af holdene eller på begge.

 Vi mødes kl. 12.45 ved skiltet v/Klinteskovvej 1. Se kortet.  Gratis • Ingen tilmelding
12.45-16.00 Klapjagt – vil du med som klapper?   Klinteskoven 

 Galleriet er fyldt med kunst og kunsthåndværk. I caféen kan købes Fri entré  
 kaffe, the, kage, boller og varm kakao m.m.  

13.00-15.00 Hestevognsture     Foran Det gamle Mejeri
        20 kr./person • Ingen tilmelding

14.00-16.00	 Musikeftermiddag	i	caféen	 	 	 	 Det	gamle	Mejeri
 Jakob Freud-Magnus underholder i caféen.   Gratis • Ingen tilmelding

13.00-15.00	 Mød	den	lokale	forfatter	Ib	Ivar	Dahl	 	 	 Det	gamle	Mejeri

 Lav dit eget personlige armbånd. Alle materialer er til rådighed. Gratis • Ingen tilmelding
12.00-16.00 Lav dit eget armbånd    Det gamle Mejeri

 Få en snak om hans bøger og hør historier fra Helnæs.  Fri entré • Ingen tilmelding

13.30-15.30	 Tegnekursus	–	Skitsebogen	hold	2	 	 	 Det	gamle	Mejeri
 Tag med ud og tegn i naturen. Se mere info højere oppe.  Gratis • Ingen tilmelding

		9.30-11.30	 Åbent	på	lokalhistorisk	arkiv	 	 	 	 Borgerhuset

 Vi slukker lyset og lyser hele galleriet op med stearinlys.  Fri Entré • Ingen tilmelding
 Livemusik fra kl. 19-21, hvor Emil Bjørn Rønne spiller.

 Se arkivets seneste indleveringer og spændende gæstebøger. Gratis • Ingen tilmelding


