
STRIKKEWEEKEND PÅ SAMSØ 

14/6 – 16/6 2019 

 
Workshops ved Gethe Maag, Pernille Cordes, Katrine Wohllebe, Birgitte 

Breuning og Annette Ross 

Flere salgsboder med et væld af forskellige garner, opskrifter og friske 

bodholdere, der altid er parat med gode råd og ideer.  

 

Grib chancen – tag strikketøjet, vennerne eller familien med til Samsø til en lærerig 

og hyggelig weekend! Det hele foregår på Sælvigbugtens Camping, som har gode 

hytter og værelser. 

Campingpladsen ligger midt på Samsø i naturskønt område og lige ved vandet, 

hvilket giver mulighed for at bade, dejlige vandreture, skønne solnedgange over 

Sælvigbugten og masser af frisk luft. 

Samsø har rigtig mange tilbud for alle aldersgrupper i alle mulige genrer – oplev 

falkeshow, tril i en Zorbbold, far vild i verdens største labyrint, tag et slag golf på 

øens golfbane, få en fisk på krogen og meget meget mere. Så tag bare familien med 

på weekendtur til Samsø – de kommer med garanti ikke til at kede sig mens 

strikkepindende gløder. 

For deltagere, der har booket overnatning gennem Sælvigbugtens Camping, er 

opholdet med kost og logi fra fredag eftermiddag til frokost søndag, så der bliver god 

tid til at udveksle erfaringer, lære nyt eller bare hygge med strikketøjet. 

Deltagere, der bor andre steder på øen kan også tilkøbe forplejning efter ønske. 

Det er selvfølgelig også muligt for øens mange herboende aktive strikkefolk at 

deltage i workshops, besøge boderne og tilkøbe forplejning. 

 

 

  



Vi tilbyder følgende workshops: 

 

Workshop nr. 1 Begynd med en blonde v/Gethe Maag fredag kl. 15.00 – 18.00 

Workshop nr. 2 Drejede masker v/Katrine Wohllebe fredag kl. 15.00 – 18.00 

Workshop nr. 3 Garnfarvning 1 v/Pernille Cordes lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr. 4 Intro til Jaquard v/Katrine Wohllebe lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr. 5 Dominostrik v/Annette Ross lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr. 6 Design dit eget tørklæde v/Gethe Maag lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr. 7 Garnfarvning 2 v/Pernille Cordes lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr. 8 Sammensætning af farver til Jaquard v/Katrine Wohllebe 

lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr. 9 Design med domino v/Annette Ross lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr. 10 Klip op i strik v/Gethe Maag søndag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr. 11 Tunesisk hækling v/Pernille Cordes søndag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr. 12 Hækling v/Birgitte Breuning søndag kl. 9.00 – 12.00  

 

 FREDAG LØRDAG SØNDAG 

15.00 – 

18.00 

1. begynd med en 

blonde 

2. drejede masker 

  

  9.00 – 

12.00 

 3. Garnfarvning 1 

4. Intro Jaquard 

5. Dominostrik 

6. Design dit eget 

tørklæde 

 

10. Klip i strik 

11. Tunesisk 

hækling 

12. Hækling  

13.30 – 

16.30 

 7. Garnfarvning  2 

8. Jaquard 

9. Design med domino 

 

 
  



Workshop nr. 1, 6 og 10  ved Gethe Maag: 

 

Præsentation: 

 

Jeg hedder Gethe Maag. Har strikket siden jeg var 

en lille pige, og lærte de fleste grundteknikker i 

folkeskolen.  

Det var den gang, man havde håndarbejde og 

nærmest strikkede i takt.  

Jeg er uddannet på Håndarbejdets Fremme 

Seminarium, har undervist i folkeskolen og 

ungdomsskolen i Nuuk, hvor jeg boede i 20 år.  

 

I Danmark har jeg undervist på en daghøjskole og 

afholdt flere kurser på forskellige aftenskoler.  

 

Jeg strikker en del, rigtig mange prøver og holder meget af at læse strikkeopskrifter 

og bøger om strikningens historie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop nr. 1 fredag kl. 15.00 – 18.00: 

Begynd med en blonde 

Begynd og slut dit strik med en blonde 

På denne workshop, vil vi strikke en blonde, samle masker op i blondens kant, strikke 

et stykke og til sidst lukke af med en anden blonde. 

De to teknikker er anvendelige til sjaler, babytæpper, kanten forneden på kjoler, 

bluser og på ærmer. 

Medbring ensfarvet uldgarn, som passer til pind nr. 2,5 -3.  F.eks. New Zealandsk  

Lammeuld, Baby Alpaca eller et strømpegarn. Har du nogle garnrester, er det også 

fint. 

  



Workshop nr. 6 lørdag kl. 9.00 – 12.00: 

 

Design dit eget halstørklæde 

Dobbeltstrik 

Design dit personlige halstørklæde. 

På denne workshop kan du designe og begynde at strikke dit personlige tørklæde. 

Mønsteret bliver ens på begge sider, men i modsatte farver. 

Vi vil tegne mønster, slå masker op, strikke dobbeltglat og strikke en prøve på 

aflukningen. 

Du skal kunne strikke ret og vrang. 

Du skal medbringe blyant, viskelæder og ternet papir. 

Strikkegarn som passer til pind nr. 3. 

Garn i to farver i samme kvalitet, f.eks. Supersoft, lammeuld, tvinni eller alpaka 

 
 

  



Workshop nr. 10 søndag kl. 9.00 – 12.00: 

Klip i strik 

Klip op i strik uden hjælp af symaskine 

Denne teknik egner sig bedst til uldgarn, som ikke er superwash behandlet. 

Steek er et gammelt skotsk ord, som referere til en bestemt gruppe masker, som 

forbereder dit strik til opklipning. 

Denne teknik er god til opklipning, ved ærmegab og midt for, når man har strikket 

bullen på rundpind til jakker. 

Teknikken kan bruges både ved mønsterstrik og ensfarvet strik. 

 

På denne workshop vil vi strikke en prøve, hækle fastmasker på begge sider af 

midtermasken, klippe i rillen og samle masker op til kanten. Strikke kanten enten i en 

i glatstrik eller 1 ret, 1 vrang. 

 

Medbring uldgarn i lys farve f.eks. Lett-lopi, Tove eller garnrester i ren uld, hvis du 

har det. 

Strikkepinde og hæklenåle som passer til garnet og en god lille saks. Samt 

toldmodighed. 

Div. strikkepinde, papir til at skrive på, saks og nåle. 

 

  



 

Workshop nr. 12 v/Birgitte Breuning 

 
  

Præsentation: 

 

Birgitte Breuning (f.1944) er uddannet fra Haandarbejdets Fremme og arbejdede i en 

årrække som rentegner på ALT for damernes tegnestue.  

Birgitte Breuning arbejdede som sekretær på magasinerne Antik og Auktion og Mad 

& Bolig, hvor hun i en periode også har varetaget idésiderne i sidstnævnte magasin. 

Birgitte Breuning har skrevet to hobbybøger om perler: "Perlepynt på metaltråd" og 

"Perler på stof og metal" samt bestsellerne: "Strik - på den fede måde", "Hækl - på 

den fede måde" og "Filt på den fede måde". Hendes nyeste bog: Hippe hylstre i 

jaquard-hækling udkom i 2015. 

  



Workshop nr. 12 søndag kl. 9.00 – 12.00: 

 

Hækling 

 

Nu har du chancen for at lave dit helt unikke tørklæde. Vi hækler tørklæder af de 

fineste garner: cashmere, alpaka, marinould og silke. Dette er luksusudgaven a lá de 

berømte Sophie Digard-tørklæder, som kan købes som kits til 485 kr. Du kan også 

købe dunder a 5 g for 20 kr. Der går 15 dunder til et tørklæde. Du kan også selv 

medbringe tyndt garn svarende til hæklenål nr. 1,50 eller 1,75. 

 

Hæklede tørlæder 

 



  



Workshop nr. 5 og 9 ved Anette Ross: 

 

Præsentation: 
 
 
 

 
Annette Ross 

 

Uddannet håndarbejdslærer og har undervisningserfaring såvel fra lærergerningen 

som fra diverse workshopsammenhænge med bl.a. strik. Passioneret strikker – 

primært med håndstrik, men har også som medlem af Netmaskerne deltaget i flere 

udstillinger med maskinstrik. Har designet flere opskrifter i håndstrik og læst 

korrektur for andre strikdesignere. 

 

Workshop nr. 5 lørdag kl. 9,00 – 12,00: 

 

Dominostrik: 
 
 

  
 
 
 

”Dominobrikkerne” kan have forskellige former, som strikkes sammen til en flade. 

Få på workshoppen en indføring i de grundlæggende principper for denne teknik. Vi 

arbejder primært med kvadrater, hvor også farvernes vekselvirkning er med til at 

danne et spændende, og ofte tredimensionelt udtryk. Forudsætningen er blot ret og 

vrang, så alle kan være med. 

Medbring: Strømpepinde nr. 3 og garn der passer til i ikke alt for mørke farver. 

Kompendium kan købes af underviser for 25,- kr. 

 



 

Workshop nr. 9 lørdag kl. 13,00 – 16,00: 

Design med dominostrik: 

 

 
 
 

Forudsætninger: grundlæggende strikkefærdigheder og kendskab til begrebet 

Dominostrik. 

En model kan være sammensat af mange forskellige moduler eller ”brikker”. På 

denne workshop kan du hente inspiration og hjælp til at skabe dit eget design med 

Dominostrik. Fordelen ved denne teknik er, at man kan bygge på med strikkede 

moduler for at opnå den rette størrelse. Indtagningerne kan også være en del af 

kompositionen. Der udleveres et eksempel på en ganske enkel jakke. 

Medbring: Ternet papir, skriveredskaber, evt. farver, målebånd, saks til papir samt en 

bluse eller et mønster, der passer dig, og som du kan tage mål på. Desuden 

strømpepinde eller ”Dominopinde” i passende tykkelse til det garn, du gerne vil 

strikke i. 

  



 

Workshop nr. 3, 7 og 11 ved Pernille Cordes: 

 

Præsentation: 

 

Pernille Cordes er strik- og 

hækledesigner, forfatter, underviser og 

indehaver af garnbutikken Englegarn, 

som forhandler hendes eget garnmærke 

af samme navn samt hendes egne 

opskrifter.  

 

Pernille er forfatter til bøgerne Tunesisk 

hækling – til dig og din bolig (2015), 

Den store bog om tunesisk hækling 

(2016), Strik & Stræk (2017) og Nem og 

kreativ garnfarvning – i mikrobølgeovn 

(2018). Den store bog om tunesisk 

hækling udkommer på norsk hos 

Cappelen Damm i 2019.  

 

Hun holder kurser og foredrag om strik, 

hækling og garnfarvning i ind- og 

udland.  

 

Pernille har fingeren på pulsen med de nyeste trends inden for hækling og strikning, 

og hendes inspiration fra både tunesisk hækling og moderne skandinavisk design går 

igen i mange af hendes designs.  

Pernille (født 1962) er uddannet lærer og har diplom i tekstilformgivning og diplom i 

ledelse.  

 

Du kan besøge Pernilles butik på www.englegarn.dk og hendes blog på 

www.pernillecordes.com 
 

 

 

 

 

 

 

  



Workshop nr. 3 lørdag kl. 9,00 – 12,00: 

Farv dit eget garn 1: 

 

Farv dit eget garn i 

mikrobølgeovn med 

forskellige sjove teknikker   

 

Inspirerende kursus, hvor du 

lærer at farve dit eget garn på 

en kreativ og nem måde. 

Garnet dryppes med en eller 

flere farver, puttes få 

minutter i mikrobølgeovnen, 

vaskes og så er det færdigt.  

 

Du vil lære forskellige 

spændende teknikker som 

multifarvet garn metode 1 og 

2, pasteller samt ensfarvet 

garn med overfarvning.  

 

Du får fantastiske resultater 

og garn med hjem, som er lige til at gå i gang med. Teknikkerne vises også i  

 

Pernilles nye bog: Nem og kreativ garnfarvning i mikrobølgeovn, som er udkommet i 

oktober 2018.  

 

Du må påregne udgifter til fælles materialer og garn, som afregnes direkte med 

underviser.  

Kort før kurset modtager du en velkomstmail med en liste over ting, du bedes 

medbringe.  

  



Workshop nr. 7 lørdag kl. 13,30 – 16,00: 

Farv dit eget garn 2: 

 

Farv dit eget garn i 

mikrobølgeovn med forskellige 

sjove teknikker   

 

Inspirerende kursus, hvor du 

lærer at farve dit eget garn på 

en kreativ og nem måde. 

Garnet dryppes med en eller 

flere farver, puttes få minutter i 

mikrobølgeovnen,  

vaskes og så er det færdigt.   

 

Du vil lære forskellige 

spændende teknikker som 

multifarvet garn metode 3, 

regnbuefarvet garn og speckled 

garn. Du får fantastiske 

resultater og garn med hjem, 

som er lige til at gå i gang med. 

Teknikkerne vises også i Pernilles nye bog: Nem og kreativ garnfarvning i 

mikrobølgeovn, som er udkommet i oktober 2018.  

 

Du må påregne udgifter til fælles materialer og garn, som afregnes direkte med 

underviser.  

 

Kort før kurset modtager du en velkomstmail med en liste over ting, du bedes 

medbringe.  

  



Workshop nr. 11 søndag kl. 9,00 – 12,00: 

Tunesisk hækling med grafiske mønstre: 

 

Tunesisk hækling er meget 

oppe i tiden især til bolig- og 

interiørdesign. På dansk kendes 

teknikken også som hakning. 

Med tunesisk hækling opnås 

strukturer, der minder om 

vævning eller strikning. På 

kurset lærer du de basale 

teknikker indenfor tunesisk 

hækling samt at lave flotte 

grafiske mønstre.  

 

Du lærer:  

• slå op og lukke af  

• lave pæne kanter  

• tunesisk ret  

• striber  

• enkle grafiske mønstre  

• cirkel hæklet med    

venderækker  

• sammensyning  

 

Niveau: Begynder  

 

Medbring: Uldgarn i samme tykkelse i mindst tre farver samt tunesiske hæklenåle 

med enkelt- og dobbeltkrog. 

  



Workshop nr. 2, 4 og 8 ved Katrine Wohllebe: 

 

 
 

Katrine Wohllebe 

Sprognørd og strikkoman. Har investeret det meste af sine lommepenge i garn siden 

7-årsalderen. Cand.mag. i italiensk, tysk og datalingvistik med undervisningserfaring 

fra bl.a. gymnasieskolen. Aktiv i garn- og strikkemiljøet siden 1990’erne først som 

hobbyist, senere professionelt. Medlem og tidligere formand for foreningen Gavstrik. 

Medlem af foreningen Danske Strikdesignere. Driver Goodlifeknitting som leverer 

oversættelser, undervisning og design inden for strik. Har udgivet hæfterne ”Nirvana 

– seks stykker farverig strik”, "Sand – strik med inspiration fra stranden", "Refugium 

– strik til rolige stunder" – og arbejde på hæfte nr. 4 til udgivelse i september 2018. 

 

 



Workshop nr. 2 v/Katrine Wohllebe fredag kl. 15.00  – 18.00: 

 

 Enkle mønstre med drejede masker: 

 

Drejede masker udgør et vigtigt element i mønstertraditionerne inden for strik flere 

steder i Europa. De ses fx således både i stjernemønstrene på de gamle danske 

nattrøjer, i visse af mønstrene på irske og britiske fiskertrøjer samt i form af filigrane 

snoninger og viftemønstre på forskellige typer beklædning i regionen omkring 

Alperne. 

Vi kigger på de drejede maskers anatomi og udtryk og strikker prøver på enkle 

mønstre for at få teknikkerne ind i fingrene. 

Medbring lyst uldgarn til pinde 3½-4 mm og 

pinde i tilsvarende tykkelse. Derudover er det 

en god idé at have papir, skrivegrej og 

strikketilbehør ved hånden (fx markører, saks 

og nål). 

For kompendium betaler hver deltager 40 kr. 

 

 

 

 

  



Workshop nr. 4 ved Katrine Wohllebe lørdag kl. 9.00 – 12.00 

 

 Introduktion til jaquard: 

 

Jaquard, fairisle og flerfarvestrik er betegnelser, der alle dækker den samme teknik, 

hvor man strikker (oftest) glatstrik med flere farver på samme tid. Vi lærer hvordan 

man holder garnet og får en jævn spænding på trådene, samt hvordan man arbejder 

med dominans (hvor den ene farve træder mere frem end den anden). 

Medbring 2-5 farver garn i samme tykkelse (mindst 1 lys og 1 mørk farve). Desuden 

pinde som passer til garnet samt 1-2 numre tykkere – gerne strømpepinde og/eller 

rundpinde. Derudover er det en god idé at have papir, skrivegrej og strikketilbehør 

ved hånden (fx markører, saks og nål). 

Max 15 deltagere. 

For kompendium betaler hver deltager 30 kr. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop nr. 8 v/Katrine Wohllebe lørdag kl. 13.30 – 16.30 
 

 Sammensætning af farver i jaquard: 
 

Jaquard, fairisle og flerfarvestrik er betegnelser, der alle dækker den samme teknik, 

hvor man strikker (oftest) glatstrik med flere farver på samme tid. På denne workshop 

arbejder vi med forskellige varianter af mønstre, strikning med dominans og særligt 

med sammensætning af farver. 

Medbring 6 farver garn i samme tykkelse fordelt på 2 forskellige farver og hver farve 

i 3 nuancer (fx 3 blå og 3 gule nuancer). Desuden pinde som passer til garnet samt 1-

2 numre tykkere – gerne strømpepinde og/eller rundpinde. Derudover er det en god 

idé at have papir, skrivegrej og strikketilbehør ved hånden (fx markører, saks og nål). 

Max 15 deltagere. 

For kompendium betaler hver deltager 40 kr. 
 

 

 

 

 
 

  



Deltagelse i workshops: 
 

Det koster kr. 240,00 +  evt. materialeudgifter at deltage i en workshop. Der kan max. 

deltage 12 – 18 personer pr. workshop – først til mølle princippet.  
 

Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 3. juni 2019. Vi forbeholder os ret til at 

aflyse workshops i tilfælde af manglende tilslutning, oprette nye ved stor tilmelding 

eller at flytte workshops til andre lokaler. Annulleringer fra deltagers side efter den 3. 

juni refunderes ikke. Efter den 3. juni er det ikke muligt at flytte/bytte workshop og 

ved manglende indbetaling slettes man fra deltagerlisten. 
 

Enkelte workshops vil foregå i telte, hvorfor det anbefales af medbringe tøj efter 

vejrets luner.  
 

Tilmelding til Birte Snedker på mail:  saelvigbugtens-camping@mail.tele.dk.  

eller på tlf. nr.  86590707. 
 

Bemærk venligst !!!!!!!!  

Der kan først bestilles overnatning og workshops fra 

mandag den 21. januar 2019.  
 

 

Program for strikkeweekenden 2019  

 

Fredag den  14/6  

Kl. 13.00 - 20.30  Ankomst og indkvartering i hytter eller på værelser 

Kl. 14.00 – 17.30   Strikkehygge   

Kl. 15.00 – 16.00  Eftermiddagskaffe  

Kl. 15.00 – 18.00  Workshop nr. 1 + 2 

Kl. 19.00 –   Aftensmad i opholdsstuen  

Kl. 20.00 -    Hyggeligt indslag 

Kl. 21.30 – 22.00  Aftenskaffe i opholdsstuen  

 

Lørdag den  15/6  

Kl.   7.30 –   8.30  Morgenmad i opholdsstuen  

Kl.   9.00 – 12.00   Strikkehygge   

Kl.   9.00 – 12.00   Workshop nr.  3, 4, 5 og 6 

Kl. 10.00 – 10.30  Formiddagskaffe  

Kl. 12.15 – 13.15  Frokost i opholdsstuen  

Kl. 13.30 – 16.30  Workshop nr. 7, 8 og 9 

Kl. 13.15 – 17.30  Strikkehygge  

Kl. 15.00 – 15.30  Eftermiddagskaffe 

Kl. 18.30 –   Aftensmad i opholdsstuen  

Kl. 21.30 – 22.00  Aftenskaffe i opholdsstuen 

 



Søndag den  16/6  

 

Kl.   7.30 –   8.30 Morgenmad i opholdsstuen  

Kl.   9.00 – 12.00  Workshop nr. 10, 11 og 12   

Kl.   9.00 – 12.00  Strikkehygge  

Kl. 10.00 – 10.30 Formiddagskaffe 

Kl. 12.15 – 13.15  Frokost i opholdsstuen  

Kl. 13.00 – 15.00 Afrejse og tak for denne gang - vi ses i 2020 

 

 

 

Salgsboder: 

 

Uldgarner  v/familien Davidsen 

Fairwool  v/Rikke Ørum 

Knudegarn  v/Tina F. Mikkelsen 

   

Boderne vil være åbne fredag den 14/6 kl. 12.00 – 18.00, lørdag den 15/6 kl. 10.00 – 

17.00 og søndag den 16/6 fra kl. 10.00 – 14.00 

 

  

 

 

 

Praktisk om overnatning og arrangementer:  

 

Omkring overnatning kan der vælges mellem hytter med eget bad/toilet, hytter uden 

bad/toilet eller fine værelser med eget bad/toilet og havudsigt. Hytterne kan rumme 

op til 6 personer ligesom værelserne kan rumme op til 6 personer.  

Gæsterne finder selv sammen med bofæller – jo flere i en hytte eller på et værelse des 

billigere.  

Dyner og puder forefindes mens sengelinned og håndklæde medbringes.  

 

For at få så meget tid som muligt til at strikke, hygge, udveksle erfaringer, afprøve 

nye ting, besøge boder m.v. er alle måltider fra fredag eftermiddag til søndag 

middag inkluderet i prisen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priser:   
 

2 personers hytte med bad/toilet, med forplejning   kr. 2175,00 pr. person 

3 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 1850,00 pr. person  

4 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 1690,00 pr. person 

5 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 1590,00 pr. person 

6 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 1525,00 pr. person 

 

 

2 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning   kr. 1950,00 pr. person  

3 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning   kr. 1735,00 pr. person  

4 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning  kr. 1600,00 pr. person  

5 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning  kr. 1520,00 pr. person 

6 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning  kr. 1460,00 pr. person 

 

Her benyttes pladsens moderne facilitetsbygning, i umiddelbar nærhed af hytterne.  

 

 

Dobbeltværelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 1705,00 pr. person  

3 personers værelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 1610,00 pr. person  

4 personers værelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 1540,00 pr. person  

5 personers værelse med bad/toilet, med forplejning   kr. 1495,00 pr. person  

6 personers værelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 1465,00 pr. person 

 

 

 

Gæster der ikke bor på pladsen er naturligvis meget velkomne til at deltage i 

workshops og tilkøbe forplejning. Tilmeldinger skal dog ske senest 3. juni 2018. 

 

Tilmelding til workshops og overnatning:  

På mail:  saelvigbugtens-camping@mail.tele.dk.  eller på tlf. 86590707. 

   

Bemærk  venligst !!!!!!!! 

Der kan først bestilles overnatning og workshops fra  

mandag den 21. januar 2019.  
 

 

Vel mødt  

 

Mange hilsner   

 

Jytte og Birte 



 

 

 

 

Birte Snedker, Sælvigbugtens Camping, Staunsvej 2, 8305 Samsø. Tlf. nr. 

86590707  

Mail: saelvigbugtens-camping@mail.tele.dk     

Hjemmeside:    www.saelvigbugtens-camping.dk 

 

Jytte Vadstrup, tlf. 61603018 – mail: vadstrup19@gmail.com  

 

 

 

Færger: 

Sjælland: Kalundborg – Ballen   www.samsoelinjen.dk   eller tlf. nr. 70251025 

Jylland: Hou – Sælvig  www.tilsamsoe.dk   eller tlf. nr. 70225900 

 

Busser: Se venligst Rejseplanen.dk. Fra Ballen havn kører der kun telebusser, som 

skal bestilles senest en time før på tlf. nr. 72108010. 

 

 

http://www.saelvigbugtens-camping.dk/
http://www.samsoelinjen.dk/
http://www.tilsamsoe.dk/

