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  Kommentar 
 

 
 
”Marken er mejet og høet er høstet” skrives  der i en 

dansk sang, og så er vi klar til at tage fat på 

indendørsaktiviteterne, som starter igen her i 

september. Der er igen i år en masse aktiviteter man 

kan gå til: foredrag, dans, hygge med E`Siskå på 

forsamlingshuset, gymnastik med SUF og meget 

mere. 

Svenstrup Friskole er også i gang igen efter 

sommerferien med ca 100 elever og ny 

skoleinspektør. Det glæder vi os til at læse om i 

bladet. 

I 2016 er der valg til menighedsrådet, måske er det 

noget for dig. Der er opstillingsmøde i sept. mdr. så 

tænk over det. 

Jeg ønsker bladets læsere en god eftersommer. 

 

Gert Wonsyld 
 
 
 

 
 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 

     Email: lasse@fyhn.dk 

 Gert Wonsyld 74 45 63 00 

     Email:gertw@bbsyd.dk 

   

Kontaktudvalg 
Brandværn 

 Anker Thy 74 45 62 99 
E’ Svenstruplaug 

 Agnes Nielsen 74 45 63 46 
  e-mail: nielsen@moisen.net 
„E -Si- Skå“ 

  Ole Rasmussen 74456193 
e-mail else.ole@bbsyd.dk 
Folkedansere 

Ib.Jensen 74456433 
e-mail i.jensen@post3.tele.dk 
Nørreskovskolen 

 Ejvind Bojsen 88726869 
  e-mail: ejvind@sonderborg.dk 
Stevning Børnehus og Nørreskovens 
Naturbørnehave 

 Mette Ringsgaard 74 45 86 37 
   e-mail:  mrin@sonderborg.dk 
Jagtforeningen 

 Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
Lokalhistorisk Forening 

  Jørgen Valentin 74 45 61 65 
Menighedsrådet 

 Martha Thomsen.       21917675 
e-mail                        mmat@bbsyd.dk  
Riecks Arkæologiske samling 

 Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 

 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Skolebestyrelsen 

  Henrik Christensen 23408434 

e-mail henrik@dreier-christensen.dk  
Skytteforeningen 

 Jonna Hansen 28464119 
Svenstrup Cykelklub 

 Else Marie  Ernst 29870525 
 e-mail: elseernst43@gmail.com 
Svenstrup Friskole  

 Jens Væggemose 64677681 
 e-mail kontakt@svenstrupfriskole.dk 
Svenstrup Vandværk 

 Gert Johansen 22 16 29 01 
 e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
“Trævlerne” 

 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 

 Karin Frost Jensen 22531887 
  e-mail: karin_frostjensen@sport.dk 
   
Tekst & layout:  

 Dorthe Hoffland, Eva Tagesen   
 Gert Wonsyld 
Trykning 

 Lasse Andersen 
  John Dahl. 
  Distribution  

 Peter Møller 74 45 63 01 
Udbringning 

 Elever fra Svenstrup friskole og andre 

  

 

Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE 

 

August 2016: 

28.8.16: Kl. 10.30 /MJK  

September 2016: 

4.9.16 kl. 10.30 / MJK 

11.9.16 kl. 10.30 / MJK 

18.9.16 kl. 19.00 / MJK / Musikgudstjeneste* 

25.9.16 kl. 10.30/MJK /Høstgudstjeneste* 

 Oktober 2016: 

2.10.16 kl. 10.30/MJK 

9.10.16 Kl. 19.00/ MJK/ Musikgudstjeneste* 

16.10.16 kl. 10.30/ MJK 

23.10.16 kl.: INGEN GUDSTJENESTE 

30.10.16. kl. 10.30: Menighedsgudstjeneste 
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DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

 

Høstgudstjeneste 

Søndag den 25. september fejrer vi 

Høstgudstjeneste i Svenstrup Kirke. 

Kom og vær med til en festlig gudstjeneste i 

vores smukt pyntede kirke. Konfirmanderne 

medvirker og bærer frugt og grønt ind i kirken.  

 

Kaffe og ”Høst-kage” til alle efter gudstjenesten.  
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MUSIKGUDSTJENESTER 

Den 18.9 og den 9.10. kl. 19.00 er der to 

gudstjenester, hvor vi lægger særlig vægt på det 

musikalske. 

Vores nye organist, Stine Möglich Mathiasen har 

sammen med sognepræsten planlagt 

programmet. Kom og nyd en dejlig stund i din 

smukke kirke i Svenstrup. 
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Se mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk 

 

 

 

 

Kom til orienterings- og opstillingsmøde 

 tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00 

 i konfirmandladen ved Præstegården. 

 

 Vi glæder os til at se jer. 

 Svenstrup Menighedsråd 
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Billeder fra Stines indsættelse som organist ved 

Svenstrup Kirke den 14.8.2016: 
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DØBTE I SVENSTRUP SOGN:  

 

        Mathias Sander Mathiesen 

Liv Nørlykke Duus Christensen 

                 Melissa Hougaard Sørensen 

                 Kasper Jensen  

 

DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP 

KIRKE : 

                         Marie Breede 

     Anne Marie Jensen 

   Jens Aage Christensen 

 

                      Ejner Peter Stuhr 
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KONTAKTOPLYSNINGER:  

 

Præst: Mai-Britt Josephsen Knudsen 

Kalvehavevej 3, Svenstrup  

Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) 

kl. 8-14 

tlf: 74 45 62 05 /  

mobil: 21 67 72 05 

Graver: Torben Nielsen 

Træffetid: Hverdage (undtagen 

mandag) kl. 8-14 på kirkegården. 

Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00 

Formand: Leo Vindahl Olsen.  

Tlf. 74 45 82 11/  

mobil: 26 74 62 11 

Mere information: 

www.svenstrupkirke.dk   

http://www.svenstrupkirke.dk/
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KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon  

74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller 

arrangementet. 

 

Hold dig opdateret om Svenstrup kirkes 

arrangementer: 

Se vores hjemmeside:  www.svenstrupkirke.dk 

 

Eller Find din kirke på facebook:  

under: Svenstrup Kirke. 
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Uge 42 i Svenstrup. 
Husk at sætte X i kalenderen allerede nu. 

 
Igen i år vil der være fælles spisning på 

forsamlingshuset fredag den 21/10 Kl 18.00 
 

SUF og krolf laver samme dag, et arrangement inden 
fællesspisningen om eftermiddagen. 

Der vil være krolf og andre spil for både børn og voksne. 
Kom og få en glad eftermiddag ved Stolbroladen, tag 

gerne familie og naboen med  

Der kan købes kaffe/the og hjemmebagt kage. 

Som afslutning på hygge dagen, er der hyggelig 
fællesspisning med dejlig mad fra byen kok. 

Nærmere info kommer i oktober udgaven af 
E`Svenstrupper, men reserver dagen i uge 42  
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I forbindelse fællesspisningen i uge 42, skal vi, have 
kåret årets 2016 Ildsjæl i Svenstrup. Så kender du 

en person eller en gruppe/forening, som du mener, 
fortjener en særlig hyldest?  Er det nu du/I kan 

indstille kandidaten/kandidaterne. Fortæl hvem og 
skriv en begrundelse hvorfor du vil indstille 

den/dem. Afleverer den til: 

 Agnes Nielsen, Mølletoften 22, Svenstrup,  
6430 Nordborg, tlf: 40989289.  

Senest den 1. oktober 2016  
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Åbent hus dagen d. 3. Juli på Forsamlingshuset  

 

Den 3.Juli havde Svenstrup Forsamlingshus inviteret til 

Åbent hus for at vise de nyrenoverede lokaler frem. 

Vi var rigtig glade for at så mange fulgte opfordringen og  

mødte frem og så lokalerne. 

 

Samtidig skulle den plakette E`Svenstruplaug fik somÅrets landsby i Sønderborg 

Kommune afsløres det blev den af forsamlingshusets formand Børge Nielsen og 

fra E`Svenstruplaug  Agnes Nielsen 

 

 

 

 

  

      Steffen fra TV-Syd 

Landsdistriktskorinator 
Connie Skovbjerg 
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Lokalhistorisk  

Ny bog: 

Supplement til Stevningbogen: 

 

Vi har netop færdiggjort en opdatering af Stevningbogen, som udkom for 8 år 

siden, ja tiden går. 

Alle ejendomme er opdateret. Der er meget nyt og vi har også mere gammelt med. 

Bogen er på 172 sider i sort/hvid og uden billeder. Billederne har I i Stevningbogen. 

Pris 50 kr. Kan købes hos 

Stevning Maskinforretning 

Goods Gårdbutik 

I Lokalhistorisk: 1. og 3. mandag ml 14 og 17 

Eller hos bestyrelsen: Sine Møller, Elsebeth Breede, Helge Mathiesen, Connie 

Vogt, Inger Marie Christiansen, Kirsten Jørgensen, Karin Brodersen, Jørgen 

Valentin, Vagn Hesselager 
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Bemærk forskellige 

opstarts datoer for 

børnehold!!!! 

 
Voksenhold opstart i uge 40!!! 

Børnehold 275 kr. inkl. T-shirt 

Voksenhold 275 kr. 

Betales inden den 1. november. 

(2. nov. Trækkes der lod blandt indbetalte 

kontingenter om 1 stk. kagemand/kone.  

Vinderen får direkte besked.) 

 

Voksen/Forældre-Barn(1-3 år) 
Den bedste dag i ugen er gymnastikdag".  

Vi vil arbejde med grov motorikken, dette gøres bla.  med, 

krybe, kravle, stå, gå, hoppe, løbe, hinke og springe. 

 Udover at have fokus på grovmotorikken, vil vi også have 

fokus på sansemotorikken, som sammen med synssansen, 

danner grundlag for bevægelse. 

  Vi vil bruge følesansen, hvor vi mærker ting på 

kroppen, at blive rullet ind i et lagen, blive masseret eller 

der daler en faldskærm ned over os alle. 

. Vi vil bruge labyrintsansen, som er vigtig i forhold til 

balancen, f.eks. at få hovedet op/ned, trille, rulle, vende 

sidelæns, gynge, lave kolbøtter, snurre og træne med en stor 

træningsbold. 

Vi vil desuden bruge muskel og ledsansen, dette gøres ved 

at strække og bøje kroppen, spænde og slappe af, og hvor 

befinder kropsdelene sig. 

 Der skal laves vilde lege, og grines rigtig meget. Og vi skal 

synge lidt. Der skal også leges i redskaber. 

 Der forventes at både børn og forældre er klædt i tøj I kan 

bevæge jer i. (Idrætstøj) og at alle deltager i aktiviteterne. 

Børnenes allerbedste rollemodel er far og mor  
Vi skal have sved på panden. Så vi alle kan sove rigtigt 

godt om natten  

Connie og Henriette 

Opstarts dato: 13/9 

Derefter hver tirsdag kl. 16.30-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumle-Bumle (ca. 4-6 år) 
Vi tumler, leger og bruger vores krop det bedste vi har lært.  

Med redskaberne bygger vi baner, så hele kroppen bliver 

brugt, det kilder i maven og vi bliver godt trætte. 

Har du lyst til at være med til noget sjov gymnastik på 

gulvet og med redskaber?  

Er du 3 år og måske for stor til forældre/barn eller 7 år og 

ikke klar til det næste hold? 

Opstartsdato:8/9 

Derefter hver torsdag kl. 16.45 – 17.45 

Angelika, Helle, Simon og Camilla  

 

 

                    
 

 

 

 

 

Jump in ( piger og drenge ca.7-14 år). 
 

Har du krudt bagi?? 

Syntes du det er fedt at have hovedet nedad?? 

Er du vild med at lege/springe i redskaber?? 

Vi skal slå koldbøtter, stå på hænder, lave vejrmøller, salto, 

flik flak og mange andre spring på bane, trampolin og 

airtrack. Alle kan være med!! Der vil 

Være både basisspring samt mere avancerede spring for de 

øvede. 

Derudover vil der også blive lagt vægt på motorik, 

grundgymnastik og styrketræning. 

Men først og fremmest skal vi selvfølgelig have det skægt! 

Vi glæder os til at se DIG til en super sæson 

  

Ioanna, Dorith, Jacob & Camilla 

Opstartsdato:6/9 

Derefter hver tirsdag kl. 17.30 - 19.00  
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Gymnastik for friske kvinder 
Friske kvinder: 

Motionsgymnastik for alle aldre. Opvarmning, god 

grundgymnastik, små serier, pilatesbolde, lidt 

konditionstræning og til sidst udstrækning / afslapning. 

Kom frisk – og gå hjem med et smil på læben og lidt sved 

på panden  

Vel mødt.  

Hanne Krenzen 

Hver mandag kl. 18.30- 19.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supermænd  

 
Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til gymnastik og 

hygge.Vi er jo mange der har godt af at få løsnet de stive 

lemmer, - da vi nok ikke er 15 år længere. 

Kom og vær med - det skal nok blive sjovt ellers gør vi det 

sjovt.  

 

Finn Lehmann og Gunnar Jensen 

Hver torsdag kl. 19.00-20.30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastikudvalget: 

Dorith Sprenger         Tlf.  209665 05 

Angelika Jensen         Tlf.  601777 43 

Bo Callesen                 Tlf. 26143394 

Ulla Steimle Schmidt Tlf.  30266087 
  

Voksenhold: 
Opstart i uge 40  
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Sæson  2016-2017 

 

B&U hold start den 1. september   

bh klasse – 2 kl  kl. 17:00 - 17:55 på Alsingergården 
3 kl -        kl. 18:00 – 19:00 på Alsingergården 
 

Voksne starter 6.september  

Tirsdage     kl. 19.30 - 21:30 på Alsingergården 
 

Ældrehold starter 14.september 

Onsdage   kl. 14:00 – 16:00 på Alsingergården 
 

Pris for sæsonen 

B&U( u 25 år ) : 275 kr. 
Voksne :  475 kr. 

Sted : Alsingergården, Sandvej 21, Svenstrup  

 
Vi danser-vi griner-vi kommer hinanden ved. 
Hos Nord-Als Folkedansere byder vi velkommen til endnu en sæson med 
dejligt fællesskab.   
Vi har dansere fra 6 til 85 år og har masser af både aldersspecifikke og fælles 
aktiviteter. 

Kom alene eller som par - som ny eller erfaren danser -og bliv 

ført ind i dansens verden af dygtige instruktører til levende folkemusik leveret 
af dygtige spillefolk.  
Vi samarbejder med foreninger i både ind- og udland og deltager gerne i 
både weekend- og landsstævner. 
Nord-Als Folkedansere byder alle interesserede til en uforpligtende 
prøvetime. 
  
kontakt:  Ib Jensen – tlf. 21 74 64 33 
WWW.NORDALSFOLKEDANSERE.DK 

  

http://www.nordalsfolkedansere.dk/
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E SI-SKÅ starter snart 

 
Efteråret nærmer sig og dermed tid for indendørs aktiviteter. Den 29. september 
tager vi hul på den 14. sæson for E SI-SKÅ. Vi synes, at vi i fællesskab har fundet 
frem til et alsidigt program med hjælp af gode kræfter udefra.  
Foredraget den 10. november med Gravers Graversen, hvor han tager os med på 
krydstogt, varer hele eftermiddagen. Midtvejs holder vi en pause, så vi kan nyde et 
godt kaffebord. 
Foredrag den 19. januar ved gadesygeplejerske Linda Holtz Pedersen, hvor hun vil 
fortælle om sit arbejde blandt nogle af samfundets svage bliver af ca. en times 
varighed. Efter kaffen bliver der tid til lidt spil. 
Den 9. marts får vi besøg af Gunver Larsen, Sønderborg. Gunver var i mange år 
leder af Alleen – Sønderborgs dagcenter for seniorer - hvor et af de mest populære 
indslag var ”Gæt og syng”. Der er også lagt op til kaffebord og lidt spil denne dag. 
Du kan også deltage i ovennævnte 3 arrangementer uden at være medlem. Så 
betaler du blot 50 kr for kaffen. 
5 gange i vinterens løb er der Mini-lotto. Det varer ca. en  time, men der er 
supergode gevinster – normalt 16, og gevinstchancerne er absolut øens bedste. 
Derefter er der tid til kaffe, snak, dart,  kortspil o.l.    
Arrangementerne starter kl. 14,00 og slutter ca. 16,45, og er for alle, som har lyst til 
en hyggelig og fornøjelig eftermiddag med sang, kaffe, snak, forskellige kortspil, 
dart, hobbyarbejde, foredrag / fortælling, et par gode fester, og hvad vi / I ellers 
finder på. Og programmet kan stadig ændres, hvis der dukker nye ideer og 
aktiviteter op.   
 
Er du i tvivl, om det er noget for dig, så kom og vær med et par gange inden du 
betaler. Det koster kun 150 kr for hele sæsonen – incl. kaffe. 
 
Vel mødt! 
 
På vegne af E SI-SKÅ - Ole Rasmussen   

 

Line Dance Sæsonstart på Forsamlingshuset 

Så er det igen tid til vinteraktiviteter, bl. a. line dance. Vi begynder tirsdag d. 6. 

september i Svenstrup Forsamlingshus og danser  fra kl. 10.00 – 11.30.  Første 

halvdel af lektionen er for begyndere, og de to første gange  er  gratis, så der er 

ikke nogen grund til ikke at prøve, om det er noget for dig. Hele sæsonen koster 

300 kr. Har du spørgsmål kan du kontakte mig på telefon 24636393. 

 Hilsen Lissie. 
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Svenstrup Frivillige Brandværn 

 

 
 
 
 
 
 
Sidste 2 måneders udkald 
26. juli 2016 Bygn.brand-Villa/Rækkehus.– Stor brand i villa på Hesselhøjvej i 
Nordborg 
 
Kommende Øvelse 
30. August     Fælles øvelse med Egen Frivillige Brandværn. Øvelsen 
arrangeres af Egen.  
13. September  Fælles øvelse på Danfoss. Øvelsen arrangeres af Svenstrup, Egen 
og Danfoss. 
 
Ny brandmand M/K? 
Svenstrup Frivillige Brandværn har brug for et par nye brandmænd / kvinder i 
brandværnet. 
Hvis du kan svare ja til dette, så er det lige dig vi har brug for: 
- Er du mellem 18 og 40 år.  
- Har du lyst til at gøre en forskel når uheldet er ude.  
- Har du et fornuftigt helbred.  
- Har du lyst til at tage en uddannelse som brandmand – Gratis.  
- Er du bosiddende i / omkring Svenstrup.  
 
For mere info, tag kontakt til en brandmand du evt. kender, eller kontakt en fra 
brandværnets bestyrelse.  
Kaptajn: Anker Thy – 20629133  
Vicekaptajn: Michael Enggaarg  – 51718663  
Kasserer: Jens Johansen – 40240476 
Sekretær: Torben Petersen – 24805461  
Best.medlem: Henrik J. Nielsen – 21210240  
www.svenstrupbrand.dk 
Facebook 
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Annoncer 
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Massage – meditation -  Healing , i Torup 
 
Tika massage   1  ½  timer                                                              500,- 
 
 Nyt Tika massage til børn   max. 45 min.                                 250,- 
 
Healings massage   1  ½ timer                                                      500,-  
 
Afspændingsmassage  45 min.                                                      250,-   
 
Vil du lære at meditere kan der bookes her,   1 time           100,- 
 
 
 
Leje af lagener   30,- kr   ( kan også medbringes ) 
 
 
Du kan læse mere om de forskellige massager på Facebook  TIKA 
massage 
 
 
Tidsbestilling , spørgsmål mm ring da på                   41570860 
 
Kærlig hilsen 
 

Cornelia Marija Nahni Greiner  

 

  

 

  

Hvem mangler denne nøgle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Har fundet denne nøgle på Sandvej d.17. 
August kl.15. Nøgleringen er grøn og 
sort/grå knyttet snor. 
Henvendelse til Helle på 519208878 hvis 
det er din nøgle 

Sælges. 
 
34” TV. (Fladskærm) 
 
Kun 6 – 7 år gammel 
 
Pris  500,00kr. 
 

 
Ny kattelem med magnetlukning 
 
Pris 250,00kr. 
 
Arne Buch 
Kirketoften 17 
Tlf. 74456150 
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Bestyrelsen          Navne:        Mailadr:       Tlf.:            
  
Formand :                 Karin Frost Jensen   karin_frostjensen@sport.dk  2253 1887 
Næstformand :         Eline Brandt              eline_brandt@hotmail.com         2344 8603 
Kasserer:                  Michael   Stærkær    asfaltrod@bbsyd.dk                   2089 6000 
Fodbold formand :    Torsten Junk             torsten.suf@gmail.com 4182 9065 
Gymnastik formand  Dorith Spenger         dorith@bbsyd.dk                      2096 6505 
Sekretær :                 Ulla Schmidt            steimle.schmidt@gmail.com       3026 6087 
Supplanter: Marrianne  Jessen,  Janni Petersen og Julia Findstrup Røhrchen. 
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard  

    Hiver din bil efter vejret?  

Hvert 2. år bør systemet have en gennemgående service. Selv ved et nyt 

Airconditionanlæg siver ca. 10 procent af kølemidlet ud årligt. Det er en normal 

proces. Imidlertid medfører den en forringet køleeffekt og kan på længere sigt give 

risiko for kompressorskader. Desuden sidder der et tørfilter, som fjerner fugt og 

urenheder fra kølemidlet. Dette filter bør også kontrolleres og evt. udskiftes. 

  Nord-Als Autoværksted 

Nordborgvej 54 Svenstrup 

Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk 

  

 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com
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Nyhed – Nyhed – Nyhed 
 
 
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera 
og vitamin E for at beskytte huden mod ældning og solskader.  
Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn. 

Beskytter med UVA og UVB 
Hvad Forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr 

Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne 
gøre noget godt for jer også 

Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod 
alt forventning ikke skulle leve op til jeres forventninger. 

Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud, 
tandpasta, deo stik, aloe lips, og vores enestående drikke gel i 

 3 smags varianter og mange flere produkter. 
 

Forever kvalitets Aloe Vera: Nordborgvej 113 Svenstrup 
Ring eller Skriv Sms. til 61 67 09 50. 
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk 
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ov 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.myaloevera.dk/ov
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Skal du holde fest, eller er der andre lejligheder, hvor du gerne vil 

have, at dine gæster overnatter, tæt på hvor du bor, til rimelige priser, 

så kan vi tilbyde overnatning til 10 personer med mulighed for 4 

ekstra opredninger. 

Pris:  250 kr. pr. person pr. nat uden morgenmad (inkl. linned) 

            300 kr. pr. person pr. nat med morgenmad (inkl. linned) 

            900 kr. pr. nat pr. lejlighed (sommerhus koncept) 

Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet. 

Kontakt os: 

E-mail: linda@maron1.dk  

Tlf.:  20491918 

www.maron1.dk 

Eller kig forbi og se lejlighederne. 

Der afregnes kontant eller pr. Mobilepay ved ankomsten  

mailto:linda@maron1.dk

