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KaffehusetÊharÊfåetÊnyeÊvinduer 
 

Fredag den 4. november blev der 
sat nye vinduer i kaffehuset. Vindu-
erne er blevet betalt af borgerbud-
getteringen. Det tog godt to timer 
med at pille de gamle ud og få sat 
de nye i, og derefter en tur på gen-
brugspladsen med de gamle vindu-
er. 
Tak til Kent Norn og Peter Grau-
Hansen for at hjælpe med at sætte 
vinduerne i. 

Børge 

MindeordÊforÊLorensÊBentsen 
 

Det var med stor sorg, at vi i Over Jerstal Badmintonklub (OJB) for nylig 
modtog meddelelsen om Lorens Bentsens død. Lorens blev 81 år, og han 
levede langt den største del af sit liv i Over Jerstal, medens hans arbejdsliv 
foregik på Bdr. Grams køle- og fryseskabsfabrik i Vojens. Han boede en kor-
tere årrække i Sønderborg, hvor han blev uddannet til ingeniør. 
 

Lorens var ikke en person med de store armbevægelser, men han var samti-
dig en person, som vi aldrig gik forgæves til for at bede om hjælp. Henover 
adskillige årtier blev han valgt ind i badmintonklubbens bestyrelse, hvor han 
bestred posterne som menigt medlem, kasserer og næstformand.  
 

Ud over disse formelle poster var Lorens i sit lange frivillighedsliv også enga-
geret som holdleder for klubbens 1. hold, medlem af klubbens bladudvalg, 
fast stævneleder ved dommerbordet, når klubben afviklede sine mange tur-
neringer, medvirkende ved teltudlejninger, medhjælper/ansvarlig for den årli-
ge byfests præmieskydning, hjælper ved det ugentlige lottospil på Over Jer-
stal Hotel, lige som jobbet som dirigent ved klubbens generalforsamling blev 
varetaget over en lang årerække.  
 

Selv spillede Lorens motionsbadminton så længe helbredet tillod det. Han 
havde i mange år et motionsturneringhold, som spillede mod andre klubber. 
På dette hold var Lorens både holdleder og spiller.  
I 2003 valgte OJB´s bestyrelse at udnævne Lorens  til ÆRESMEDLEM for 
hans mangeårige, store og uegennyttige indsats for klubben og for Over Jer-
stal. 
 

Vi syntes det var flot og taknemmeligt af Lorens, at han i sit testamente hav-
de betænkt så mange frivillige foreninger i Over Jerstal. 
 

ÆRETÊVÆREÊLORENSÊBENTSENSÊMINDE.Ê 
 

På vegne af 
Over Jerstal Badmintonklub 
René Toft & Flemming Toft 
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Skausminde Aktivitetscenter 
HovedgadenÊØstÊ61A 

ArrangementerÊforÊdecemberÊ-ÊjanuarÊ-ÊfebruarÊ-Êmarts 
Fredag den: 2. december kl. 18,30    julemiddag   pris: 150,00 kr. 
 

Mandag den  12. december kl. 14.30    Luciaoptog   pakke til ca. 30,00 kr. 
 

Fredag den  16. december kl. 14,00    julehygge   pakke til ca. 30,00 kr. 
 

Lørdag den  24. december kl. 10,00    julegudstjeneste 
 

Torsdag den  12. januar  kl. 19,00    musik v. Rolf og Erik pris: 50,00 kr. 
 

Søndag den 5. februar   kl. 10,30     gudstjeneste 
 

Torsdag den 9. februar  kl. 18,30    fællesspisning  pris: 150,00 kr 
 

Onsdag den 15. februar  kl. 14,00     generalforsamling 
 

Torsdag den 2. marts  kl. 19,00    foredrag / musik 

           ved Alex Bødiker  pris: 50,00 kr. 
 

Fredag den  24. marts  kl. 13,00    modeshoppen  pris: 50,00 kr. 
 

Lottospil hver fredag kl. 14,00 i ulige uger. 

Skrivefejl og ret til ændringer forbeholdes. 

Brugerrådet. 

Fredag den 2. december er der julemiddag klokken 18.30 og prisen er kr. 150.00. Menuen er:  
 

Andesteg med tilbehør og til dessert, risalamande. Vi satser på en rigtig hyggelig aften med en masse glade 
mennesker. Tilmelding er senest den 25. november og efter den dato er det bindende. Tilmelding kan ske på 
telefonnr. 60249984 eller 24439443. 
 

Mandag den 12. december er der luciaoptog. Vi starter klokken 14.30 med kaffe og amerikansk lotteri. Hver 
person tager en pakke med til ca. kr. 30.00 og så ser vi hvem der er heldig og vinde. Klokken ca. 15.30 kom-
mer konfirmanderne og går luciaoptog. Det plejer at være super hyggeligt. 
 

Fredag den 16. december er den sidste dag inden jul vi har åbent. Vi hygger med kaffe og terningespil. Hver 
person tager en pakke med til ca. kr. 30.00. Vi plejer at slutte af med et glas gløgg og så ønske hinanden en 
god jul og et godt nytår. 
 

Så går vi ind i 2023. Vi har fået sat et lille program op for de første måneder. 
 

Torsdag den 12. januar for vi besøg af to musikanter der heder Rolf og Erik. De underholder med kendte 
danske og engelske melodier og nye og ældre Tyske slagere. Vi er blevet dem anbefalet så vi håber de lever 
op til vores forventninger. 
 

Torsdag den 9. februar er der fællesspisning. Der er ikke så meget at fortælle om det endnu, da vi kun har 
fastsat dato. 
 

Onsdag den 15. februar er der generalforsamling. Det er altid spændende om vi får sat en bestyrelse sam-
men. Det er da heldigvis lykkedes indtil nu. 
 

Torsdag de. 2. marts kommer Alex Bødiker fra Haderslev og holder foredrag om emnet Pop og Sjæl. Det er 
en fortælling om musik fra 50 ’erne og opefter krydret med muntre anekdoter og citater. Der bliver vist bille-
der og lydklip og spillet musik som vi alle kender og måske kan synge med på. Han har erfaring fra andre 
steder med det emne og det skulle være så vi alle kommer i rigtig godt humør. 
 

Fredag den 24.marts er der tid til vi igen får besøg af modeshoppen så vi eventuel kan få lidt nyt tøj til foråret.  
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Skausminde Aktivitetscenter 
HovedgadenÊØstÊ61A 

Mail:Êskausminde@bbsyd.dk 

Åbningstider 
 

MandagÊ-ÊOnsdagÊ-ÊTorsdagÊ:Êkl.Ê9,00-16,00Ê  Tirsdag:ÊiÊligeÊugerÊkl.Ê19,00Ê-Ê21,30 
FredagÊiÊuligeÊugerÊkl.Ê14,00Ê-Ê16,00Ê(ÊlottospilÊ) 

Brugerrådet 2022 / 23 
 

Formand:     JanÊSørensen   
Tlf.:  6024 9984 Mail:  ujs73@hotmail.com 
 

Næstformand / kultur:  IngeliseÊNymann  
Tlf.:  2443 9443 Mail:  egoningelse@hotmail.dk 
 

Sekretær / kultur:  LailaÊWestergaard  
Tlf.:  6132 0501 Mail:  laila14445@gmail.com 
 

Køkken:      ConnieÊKnudsen 
Tlf.:  2683 7108  Mail:  fl.trans.oj@gmail.com 
 

Køkken / kultur:  MieÊWestergaard  
Tlf.: 5117 2162 Mail:  mie722@gmail.com 
 

Suppleant:     AneÊList  
Tlf.:  5095 3347 Mail:  prebenogane@webspeed.dk 
 

Suppleant:      RolfÊJensen 
Tlf.:  2680 7346 Mail:  rolfjensen@live.dk 
 

Kassere:     GretheÊMadsen  
Tlf.:  6175 8909 Mail:  gretemadsen56@gmail.com 

Aktivitetsoversigt 
 

Mandag: 
09,00-11,30: Hækling og strikning ved Brugerrådet 
09,00-11,30: Sten og sølv  ved Maren 
09,00-11,30: Træværksted  ved Viggo / Jan 
09,00-11,30: Knipling   ved Gurli Jacobsen 
 

Tirsdag: 
09,00-11,30: Fri 
19,00-21,30: Knipling, lige uger ved Gurli Jacobsen 
 

Onsdag: 
09,00-11,30: Håndarbejde  ved Connie 
13,00-16,00: Billede maling  ved Maren 
19,00-21,30: Håndarbejde  ved Laila 
19,00-21,30: Sten og sølv  ved  Bent 
 

Torsdag: 
09,30-11,30: Tæppe curling  ved Bodil  
12,30-15,00: Håndarbejde hobby ved Gurli Nielsen 
 

Fredag: 
09,00-12,00: Legestue for kommunale dagplejer 
14,00-16,00: Lotto, ( ulige uger ) ved Brugerrådet 

 

Hej til alle i Over Jerstal og Vojens 
 

Siden sidst har vi haft besøg af Helle fra Senior Shoppen. Det var rigtig godt besøgt og der blev vidst også 
købt en del, så alle var glade og tilfredse. 
 

Så havde vi en udflugt til Fanø. Det var bare en rigtig god tur og vejret var nogenlunde. Alle der var med syn-
tes det var godt og hyggeligt, men der var ledige pladser i bussen, så det ville være dejligt med lidt flere til 
næste gang.  
 

Vi havde en sangeftermiddag, det var hyggeligt. Vi var desværre ikke så mange i betragtning af at mange har 
ønsket sådan en eftermiddag. 
 

Vi havde også et foredrag om Hospice i Haderslev. Det var meget interessant og lederen var rigtig god til at 
fortælle omkring deres arbejde og livet derude. En god aften til trods for emnet og godt besøgt. 
 

Nu er der snart, vi har vores julebazar. Det er den 19. og 20. november. Måske er det overstået når denne 
avis udkommer. Så går vi ind i december , hvor der sker en hel del ( se i programmet ) og inden vi ser os om 
så er det jul og nytår så jeg vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 Hilsen Brugerådet / Jan 
 

Den 4. november havde vi fællesspisning. Vi fik grønkål med hamburgerryg , kålpølser og tre slags kartofler 
en super god middag. Vi var blevet et lille godt selskab til trods for nogen måtte melde afbud på grund af co-
rona ( som desværre stadig gør os syge ) I løbet af aftenen var der amerikansk lotteri. Så alt i alt en rigtig 
hyggelig  aften. 
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VedstedÊLandbohjem 
af Jakob N. Mortensen på vegne af den samlede ejerkreds 
 

VedstedÊLandbohjemÊerÊforsamlingshusÊigen 
 

Pr. 1. oktober 2022 overtog vi Vedsted Landbohjem, efter at vi kun få uger forinden havde indledende samta-
ler omkring et evt. køb med Steffan, der de seneste par år har haft firmadomicil på adressen Tøndervej 73. 
Som mange i forvejen ved, er vi 6 ejere, som samtidig er tre ægtepar. Vi har alle fuldtidsarbejde, så Landbo-
hjemmet vil blive drevet udelukkende i vores fritid, men vi er selvfølgelig fleksible og tilgængelige ifm. udlej-
ning af lokaler mv.  
Vi har her den første tid brugt meget tid på, at give det hele “en ordentlig omgang” både ude og inde, så vi 
hurtigt er blevet køreklar. Udover dette har vi selvfølgelig mange planer om forbedringer og udvikling, som vi 
håber på at få gennemført i fremtiden bl.a. i “Den sønderjyske stue”.  
Vil man være opdateret på det som sker på og med Landbohjemmet, så kan man følge os på Facebook - 
VedstedÊLandbohjemÊApS. 
 

Vi er utroligt glade for alle de positive tilkendegivelser og skulderklap, som vi har fået af rigtig mange menne-
sker på meget kort tid. Til vores reception d. 22. oktober var vi SÅ overvældet over fremmødet og over alle 
de flotte både ord og gaver, der blev givet i forbindelse hermed. TUSIND TAK - det betyder så meget. 
 

Vi er i skrivende stund i gang med at opbygge vores hjemmeside www.vedstedlandbohjem.dk ,  
så man her kan se priser, ledighed, kontaktoplysninger, billeder og andet. Siden er ikke helt opdateret med 
alt endnu, så er I forbi hjemmesiden, så vil der måske være nogle enkelte mangler, men meget af det nævnte 
kan allerede findes på siden. 
 

Vi håber på, og er meget interesserede i, et stærkt og godt samarbejde med alle omkring Landbohjemmet, 
uanset om det er lejere, naboer, lokale foreninger og erhvervsdrivende, samarbejdspartnere eller andre. Vi er 
til åbenhed og dialog ift. alt som der måtte være vigtigt for den enkelte, og vi samtidig bevidste om, at Land-
bohjemmet jo bl.a. er et feststed, der er centralt placeret i Vedsted by.  
Som almen information, specielt for vores naboer, kan vi også fortælle, at lejligheden på 1. sal indenfor kort 
tid bliver fast beboet. Det betyder også, at der ikke er mulighed for værelsesleje på Landbohjemmet, som der 
har været tidligere. 
 

Vi har allerede haft udlejning til arrangementer i vores korte levetid, og der er da også kommet flere bookin-
ger i bogen både i indeværende år og i 2023, 2024 og sågar til 2025, men der er masser af plads i kalende-
ren til din fest eller dit arrangement ;)  
Vi har også masser af idéer til, hvad vi selv kunne tænke os at afholde på Vedsted Landbohjem, for vi vil og-
så lave forskellige arrangementer og begivenheder for Jer. Har I en god idé, så fortæl os det endelig ved lej-
lighed eller send os en besked, det vil vi sætte stor pris på. 
Vores første eget arrangement er JulebalÊpåÊVedstedÊLandbohjem lørdag d. 3. december, hvor vi allerede 
nu har 125 gæster tilmeldt til et brag af en fest med juleplatte, højt humør og ikke mindst den legendariske og 
lokale DJ Ole Malle, som kender Vedsted Landbohjem særdeles godt.  
Det er simpelthen så fantastisk med sådan en opbakning, og hvis vi sammen skyder en fest af, som alle kan 
lide, så kunne det da godt gå hen og blive en tilbagevendende begivenhed i Vedsted.  
Vi glæder os helt vildt.  

Mange hilsner Vedsted Landbohjem ApS 
 

Jens og Hanne Michaelsen, Torben og Susanne Poulsen, Jakob og Sanne Mortensen 
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Larsen'sÊMøblerÊ&ÊTæpper 
 

Møbler og tæpper til fornuftige priser 
 

Stue tæpper fra 79 kr. pr. m2 
 

HovedgadenÊøstÊ63Ê 
OverÊJerstalÊ6500ÊVojens 
Tlf.Ê74547217Ê–ÊÊ51261455 

Tørning Mølles Støttekreds 
Formand 

Jens Laurids Andersen 

Bliv medlem og få rabat 

25 75 94 55 

SPEJDERNEÊIÊOVERÊJERSTALÊ/ÊVEDSTED 
 

Spejder hos os er for alle fra 0. klasse og 
op. 
Vi holder spejdermøde hver mandag fra 
kl. 17.00 til kl. 18.30 på "Spejderpladsen" 
på Abkærvej i Over Jerstal. Efter efter-
årsferien rykker vi om på skolen. Vi mø-
des også engang imellem i Vedsted. 
Kom forbi og se, hvad vi laver. Måske er 
det noget for dig. 

Første gang efter sommerferien er d. 29. august.  
 

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til Jørgen på tlf. 
24497516. 

Borgerforeningens bankospil 
 
Så fik vi afholdt årets sidste bankospil med 
et kanon fremmøde. 
Tusinde tak til alle den der har mødt op til 
vores bankospil hen over året 2022 
Det varmer vores hjerter at I gerne vil støtte 
op om det. Og vi vil gerne sige tak til Benny 
for at være vores opråber, du gør det til en 
underholdene aften for os. 
 
Vi glæder os til at se jer alle sammen i år 
2023 og vi starter igen d. 9 februar 
 
God jul og godt nytår 
Fra 
Helle, Bent og Laila 

  
Julehygge i byparken 

 
Søndag d 11 december gentager vi traditionen med at holde 
Jule hygge i Byparkens Bålhytte, det er fra kl. 13.00-16.00. 
Der vil være salg af æbleskiver, gløgg ,kaffe, the og saft til 
børnene. Der vil være amerikansk lotteri med fine gevinster. 
Julemanden har lovet at komme forbi. Vi modtager gerne 
sponsorgaver til lotteriet, hvis der er nogen som har lyst til at 
støtte op omkring det, hele overskuddet går ubeskåret til vedli-
geholdelsen af Byparken. Gevinster kan afleveres ved H C 
Norn Vænget 12 eller Børge Hansen Brombærvej 6 
  
Hilsen Annelise og H C Norn, Anne grethe og Børge Hansen  
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Over Jerstal’s hjemmeside 
www.over-jerstal.info 

Bestyrelsen i Borgerforeningen  
 

Formand: Helle Westergaard  21 75 19 54  
    hellemus62@gmail.com 
 

Næstformand: Brian Marcussen  30 66 55 41  
    ojmarcussen@gmail.com 
 

Sekretær: Laila Westergaard  61 32 05 01 
    lalia14445@gmail.com 
 

Medlem: Børge Hansen  20 28 06 38  
    hugohejo@hotmail.com 
 

Medlem: Henrik Pedersen  24 98 47 95  
    hflp@haderslev.dk 
 

Suppleant:      
 

Uden for bestyrelsen 
Kasserer: Erik Bergstedt 51 48 15 12 
    erik.bergstedt@hotmail.com  

 
LE Udlejning 
v/ Lars W. Deer  
Pottervej 13, Over Jerstal, 
6500 Vojens 
 leudlejning@gmail.com 
+ 45 23 96 56 84 

ViÊharÊnæstenÊaltÊiÊmaskinerÊogÊ
værktøjÊtilÊditÊnæsteÊprojekt!Ê 

BlivÊmedlemÊafÊBorgerforeningen. 
Gå ind på hjemmesiden  

www.over-jerstal.info/blivÊmedlem 
 

Udfyld felterne og send og indbetal 50 kr. til det konto nr. 
der står på siden, så ordner kasseren resten 

 

ViÊgørÊdetÊ-Êsammen 

Borgerforeningens 
Årsprogram 2023. 

 

27.  januar  Vinsmagning 
 

09.  februar  Bankospil kl.19,00  Skausminde 
 

19.  februar Fastelavn  Hallen 
 

23.  februar  Generalforsamling kl.19,00 Skausminde 
 

25.  marts  Sommertidsfest  Byparken 
 

11.  maj  Bankospil kl.19,00 Skausminde  
 

26.-29. maj  Byfest Sportspladsen 
 

15.  juni  Borgerbudgettering del 1 Skausminde 
 

23. juni  Sankthans Byparken 
 

10.  august  Borgerbudgettering del 2 
 

31.  august  Bankospil kl. 19,00  Skausminde 
 

09  sept.  Sensommerfest Byparken 
 

29.  oktober  Halloween 
 

02  nov.  Andespil/banko kl. 19,00 Skausminde 

Loppemarked 
Hovedgaden Øst 65, Over Jerstal 

Den forhenværende SPAR købmandsbutik. 
DerÊerÊåbenÊmellemÊ9,30ÊogÊ15,30 

LørdagÊdenÊ7.Êjanuar 

LørdagÊdenÊ4.ÊfebruarÊ 

LørdagÊdenÊ4.Êmarts 

Anne-grethe Hansen 2219 1598 
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JulekoncertÊiÊVedstedÊKirke 
TorsdagÊd.Ê1.ÊdecemberÊkl.Ê19.00 

Med Vedsted rytmiske sognekor og juniorkor under ledelse af organist Lene Jørgensen; medvirkende er og-
så organist Agnethe Melchiorsen, kirkesanger Laila Fabricius og sognepræst Martin Bonde Eriksen. 
Denne julekoncert bliver et kludetæppe af dejlig julemusik. Vedsted sogns juniorkor synger julen ind med 
smukke julesange, og det samme gør Vedsted rytmiske sognekor. Organisterne, kirkesangeren og sogne-
præsten står for tilrettelæggelsen, og de vil alle bidrage til julestemningen med deres musikalitet. Der vil også 
være enkelte fællessalmer. 
Efter koncerten kan man blive en stund og drikke et glas gløgg sammen med koncertmusikerne og de andre 
tilhørere. 

BabysalmesangÊiÊFælleshuset 
TorsdageÊiÊjanuar,ÊfebruarÊogÊmartsÊkl.Ê10.00ÊiÊFælleshusetÊiÊVedsted.ÊViÊbegynderÊ19.Êjanuar 

Nu begynder vi endelig på babysalmesang; og vi glæder os. Agnethe, vores organist, har 
været på kursus! Så det kan kun blive godt. Vi begynder med babysalmesang, og deref-
ter er der tid til hyggeligt samvær og en kop kaffe eller the. 
Tilmelding til Agnethe Melchiorsen på agnetheorganist@gmail.com eller på telefon: 42 
68 27 71 
Datoerne er: 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, vinterferie, 23/2, 2/3, 9/3 og 16/3 
 

KyndelmisseÊ–Êlysgudstjeneste 
OnsdagÊd.Ê1.ÊfebruarÊkl.Ê17.00 

Kyndelmisse betyder lysmesse på latin. Man tændte lys i den kolde tid for at fejre, at vi 
nu gik imod lysere dage. Men Kyndelmisse er traditionelt også årets koldeste dag. Så vi 
har brug for at varme os, og det gør vi denne sene eftermiddag med at synge sammen. 
Vi vil fejre en smuk, stemningsfuld gudstjeneste med dejlige sange, smukke instrumen-
talstykker og læsninger om lys og håb fra bibelen. 
Efter gudstjenesten serverer vi Kjørmespandekager på finske skovovne, som man kan 
nyde ude ved skovovnene med en skefuld æbleflæsk. 

 

ØvrigeÊarrangementer 
Vi har også Luciagudstjeneste d. 11. december. Gudstjenesterne juleaften og nytårsaften er særligt festlige, 
en af dem foregår på Skausminde aktivitetscenter. Vi har sangaften d. 18. januar og fastelavnsgudstjeneste 
d. 19. februar. 
LæsÊmereÊheromÊiÊkirkebladetÊellerÊpåÊvoresÊhjemmeside:Êvedstedkirke.dk 

Spil badminton i Over Jerstal 
SÆSON 2022 – 2023.  

UNGDOM  
Træningsdage: onsdage kl. 16.30 – 17.30 
Ansvarlig, tilmelding, spørgsmål m.m. til Jørgen Esmann tlf. 2990 6688 
Mail jorgen.esmann@gmail.com eller Birthe Holm tlf. 2512 2127  
Mail birtheholm53@gmail.com 

MOTION 
Træningsdage: mandage og onsdage  
Vi kan tilbyde baner til kl.17-18, kl. 18-19, kl. 19-20, kl. 20-21. 
Ansvarlig, tilmelding og spørgsmål m.m. til Flemming Toft tlf. 2971 7692 
mail mftoft@live.dk  

SENIOR 
Træningsdage: mandage kl. 20 – 22.  
Ansvarlig, tilmelding og spørgsmål m.m. til Jørgen Esmann tlf. 2990 6688 
Evt. mail jorgen.esmann@gmail.com.  
sport er sundt – det sjovest at være med – vi ses i hallen – OJB 
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JULETRÆSFEST 

 

I OVER JERSTAL-HALLEN 
SØNDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 14.00 – 16.30 

VI DANSER OM JULETRÆET, SYNGER JULESANGE OG DANSER 
SANGLEGE MED NISSERNE. 

DER KAN KØBES GLØGG, ÆBLESKIVER OG SODAVAND M.M. 
OG MÅSKE KOMMER JULEMANDEN FORBI. 

 
 
 

KØB BILLETTERNE HOS 
OVER JERSTAL AUTOHANDEL 

ELLER 
BESTIL ONLINE HOS DE GLADE HØNISSER, PÅ MAILADRESSEN: 

DEGLADENISSER@GMAIL.COM 
 
VOKSENBILLET INKL. KAFFE/TE AD LIBITUM:…..……..…..…30 KR. 
BØRNEBILLET INKL. SLIKPOSE..…………………….…….….…30 KR. 
 

SIDSTEÊFRISTÊFORÊTILMELDINGÊSENESTÊFREDAGÊDENÊ25.ÊNOVEMBER. 
 

DER SÆLGES IKKE BILLETTER VED INDGANGEN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PÅ BORGEFORENINGENS VEGNE 
”DE GLADE HØNISSER” 

TINA KJÆRGAARD, LOUISE HARBOE, WINNIE SAXAGER, 
 SANNE ØSTERGAARD, BIRGIT KARLSEN OG LISE BAUMG  

HUSK:ÊMEDBRING AFTALTE KONTANTER 
TIL BETALING AF BILLETTER, HOS OJ AU-

TO.  
DER KAN BETALES MED KONTANTER OG 
MOBILEPAY I BODEN OG FOR BILLETTER 

DER ER BESTILT ONLINE. 
 

 


