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STRIKKEWEEKEND PÅ SAMSØ 

9/6 – 11/6 2023 

 
Nu er programmet klar til strikkeweekend på Samsø.             

Vi glæder os helt vildt til at se jer alle igen samt alle nye strikkere. 

 

Workshops ved Conny Enevoldsen, Jytte Pallisgaard, Lise Vaaben og Pia 

Matthiessen. 

Der vil være salgsboder med et væld af forskellige garner, opskrifter og friske 

bodholdere, der altid er parat med gode råd og ideer. Vi får besøg af bl.a. Vibsereden, 

Knudegarn, Besser Living og Uldbutikken. Hvis du er nysgerrig på deres sortiment, 

kan du finde links til deres hjemmesider på side 21. 

Fredag aften kommer Tina Fibiger Mikkelsen fra Knudegarn og fortæller historien 

bag garnet. 

Kom frisk – tag strikketøjet, vennerne eller familien med til Samsø til en lærerig og 

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

værelser og glamping-telte. 

Campingpladsen ligger midt på Samsø i naturskønt lige ved vandet. Du har 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, far vild i verdens største labyrint, tag et slag golf på øens golfbane, få en 

fisk på krogen og meget meget mere. Så tag familien med på weekendtur til Samsø – 

de kommer med garanti ikke til at kede sig mens strikkepindene gløder. Alle er 

velkomne på festivalen, nybegyndere og de professionelle strikkere.  

 

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 blot hygge med strikketøjet. 

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

skal det bestilles senest en uge før. 

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

deltage i workshops, besøge boderne og tilkøbe forplejning. 
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Vi tilbyder følgende workshops: 

 

Workshop nr.  1 Et mønster – mange udtryk v/ Lise Vaaben fredag             

kl. 15.00 – 18.00 

Workshop nr.  2 Damask v/ Jytte Pallisgaard fredag kl. 15.00 – 18.00 

Workshop nr.  3 Hvordan bruger du håndfarvet garn og følge tråde v/ 

Conny Enevoldsen fredag kl. 15.00 – 18.00 

Workshop nr.  4 Garnfarvning v/ Conny Enevoldsen lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr.  5 Strik strømper v/ Jytte Pallisgaard lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr.  6 Opslag, fletgange og aflukninger v/ Lise Vaaben lørdag     

kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr.  7 Striber og strik v/ Pia Matthiessen lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr.  8 Garnfarvning v/ Conny Enevoldsen lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr.  9 Broder på dit strik v/ Pia Matthiessen lørdag                       

kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr. 10 Gobelin stik v/ Jytte Pallisgaard lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr. 11 Marlisle v/ Lise Vaaben lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr. 12 Broderede knapper v/ Pia Matthiessen søndag                    

kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr. 13 Garnfarvning v/ Conny Enevoldsen søndag kl. 9.00 – 12.00 
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TIDSPUNKT FREDAG LØRDAG SØNDAG 

15.0 – 18.00 1. Et Mønster – ma... 

2. Damask 

3. Hvordan bruger… 

 

  

  9.00 – 12.00  4. Garnfarvning 

5. Strik strømper 

6. Opslag, fletgange  

7. Striber og strik 

 

12. Broderede .. 

13. Garnfarvning 

 

13.30 – 16.30   8. Garnfarvning 

 9. Broder på dit strik 

10. Gobelin strik 

11. Marlisle 
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Workshop nr. 3, 4, 8 og 13 ved Conny Enevoldsen: 

 

Præsentation: 

 

  

 

Conny Enevoldsen ejer garnfarveriet WestWooly.dk, der sælger garn via 

webshoppen af samme navn.  

 

Virksomheden drives ved siden af mit civile erhverv som socialpædagog i 

psykiatrien. 

 

Erfaring med syre- og plantefarvning ca. 5 år 

 

Har gennem utallige år været kreativ med syning, strik, garn og blomster. 

Jeg har erfaring for en del kurser og workshops, bl.a. andet ved butikken 

Woolstock i KBH samt Haslev Strikkefestival og plantefarvekursus i mit eget 

værksted. 
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Workshop nr. 3 fredag kl. 15.00 – 18.00 

 

Sådan bruger du håndfarvet garn og følge tråde. 

 

Er håndfarvet garn lidt af et mysterium og har du en del garn på lager, som du 

ikke får brugt? Måske Farverne ikke lige er dig eller måske garnet er lidt for 

vildt og udenfor din comfort zone? 

 

Jeg lærer dig fif og gode råd samt vejledning til at skabe smukke 

sammensætninger af farver. 

 

Medbring gerne garn fra lager       

 

Max antal deltagere 12. 
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Workshop nr. 4 lørdag kl. 9.00 – 12.00 

Workshop nr. 8 lørdag kl. 13.30 – 16.30 

Workshop nr. 13 søndag kl. 9.00 – 12.00 

 

Garnfarvning 

 

Kom og vær med til 3 timer i et herligt univers af garn og farver, hvor jeg lærer 

dig lidt om grundteknikkerne i garnfarvning.  

 

Med kurser på max 6 deltagere får du kyndig vejledning og hjælp til at farve 

det garn, som du drømmer om. 

 

Du vil få nogle dejlige timer i herligt selskab med dine medkursister og lærer 

ikke kun af dine egne fed, men også af de andre på holdet. 

 

Jeg sørger for mange lækre typer af ufarvet garn f.eks. merino, silke, mohair, 

Bluefaced Leicester samt lækre blandinger eks. med yak og kameluld. Disse 

fed vil du lære at farve i smukke farver, farve-teknikker og speckels m.v.  

 

Materialepris på kurset afhænger af det garn du ønsker at farve. Ufarvede fed 

koster fra 50,- kr. alt efter type og kvalitet. Du vil kunne farve 4-5 fed garn, 

som du kan bruge til lige netop det projekt du måtte drømme om. 

 

Du kan allerede nu se nogle af de garntyper jeg kan tilbyde.  

https://www.westwooly.dk/vare-kategori/ufarvet/ og har du andre ønsker, vil 

jeg forsøge at skaffe disse. 

 

Medbring gerne forklæde, vi anbefaler et i plast, da vi arbejder med vand og 

farve. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

https://www.westwooly.dk/vare-kategori/ufarvet/
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Workshop nr. 2, 5 og 10  ved Jytte Pallisgaard 

 

Præsentation 

 

 

 

 

Jeg hedder Jytte Pallisgaard  

 

De sidste 15 år har strik været en dejlig stor del af mit liv. 

I maj 2019 blev jeg færdiguddannet på Strikdesing- håndværk og formidler 

uddannelsen fra Københavns Professionshøjskole.  

 

Jeg har mit eget lille firma ”Jytte Pallisgaard”, jyttepallisgaard.blogspot.com, hvor 

jeg arbejder med design, tilbyder strikkeundervisning og længere kurser, workshops 

og strikkecaféer, hjemme i privaten i Helsingør, på biblioteker og på forskellige 

strikkefestivaller. Derudover syr jeg strikketasker og andet tilbehør af 

genbrugsmaterialer.  

 

Jeg er gæstedesigner hos Geilsk, Karen-Dittes garn og Familien Davidsen  

 

Jeg er uddannet pædagog og har tidligere arbejdet som børnehaveklasseleder i 23 år 

og jeg nyder at undervise.  

 

Hvis du møder mig ude i strikkeverdenen, som underviser eller deltager i de mange 

dejlige tilbud der findes, så kom endelig og hils på og få en snak 
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Workshop nr. 2 fredag kl. 15.00 – 18.00: 

 

 

Damask 

 

Kom og lær at strikke Damask - strukturstrik 

 

Damaskmønstre består udelukkende af ret og vrangmasker. På workshoppen får I 

små mønstre ark, som I skal sætte sammen og se hvilke nye mønstre der bliver 

dannet. For at strukturen i arbejdet bedst bliver set, er vigtigt at arbejde med lyse 

garner og rigtig gerne på pind nr 3,5 og opefter. Medbring lyse garnrester, gerne 

200m/100g og et bredt udvalg af strikkepinde. 

 

Materialeudgifter: kompendium 40 kr. 

Max antal deltagere 14. 
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Workshop nr. 5 lørdag kl. 9.00 – 12.00: 

 

 

Strik strømper 
 

Kom og lær at strikke strømper med en fantastisk pasform, der ovenikøbet ser rigtig 

godt ud.  

 
På kurset skal I strikke hælen på en mini strømpe og hvis I kan nå det en tå også på 

en mini strømpe. I når at afprøve, en sikke metode til at undgå huller når man strikker 

masker op langs hælkappen, nye vendemasker og en trekantet hæl og hvis I når det, 

tyrkisk opslagning, samt højre- og venstre udtagning Strømpen bliver strikket med 

teknikken Magic-loop Medbring strømpegarn og rundpinde størrelse 2½ mm 80 cm 

lang. 

 

Materialeudgifter: kompendium 40 kr. 

Max antal deltagere 14. 
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Workshop nr. 10 lørdag kl. 13.30 – 16.30: 

 
 

Gobelin – Intarsia 
 

Kom og lær at strikke gobelin – Intarsia 

 

På workshoppen skal I lære teknikken Gobelinstrik/Intarsia I kommer til at strikke 

efter små diagrammer, så I kan komme ind i teknikken. Derefter skal I tegne egnet 

diagram og afprøve det. Medbring: Garnrester i mange farver, pinde der passer til, 

ternet papir og blyant.  

Materialeudgifter: kompendium 40 kr. 

Max antal deltagere 14. 
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Workshop nr. 1, 6, og 11 ved Lise Vaaben 

 

Præsentation 

 

 

Lise Vaaben  

Jeg er uddannet tekstilformidler med speciale i strik og broderi. Med tiden har STRIK 

taget mere og mere plads i mit hjerte.  

Jeg holder af at undervise og lære fra mig samtidig med at jeg selv opsøger nye 

udfordringer. Som jeg ser det bliver man aldrig ’færdiguddannet strikker’. Der er hele 

tiden nyt at lære uanset hvilket niveau man er på. Det oplever jeg, når jeg holder 

kurser eller møder strikkere på mit arbejde i en garnforretning i Århus.  

Du kan finde mine designs i Herre Cool Strik, Forlaget Kristensen & Co, bidrag i 

’No.- bøgerne’ fra Isager (No. 2, No. 11, No. 27) enkelt opskrifter til diverse 

kvindemodeller kan købes ved Tøndering Strik, og Karen Noe. Jeg arbejder på at 

lægge mine opskrifter på Ravelry. 
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Workshop nr. 1 fredag kl. 15.00 – 18.00: 

 

 

Et mønster - mange udtryk 

 

Egentlig kunne denne workshop hedde ’legeplads for voksne’ for ideen er at dykke 

ned i et enkelt mønster og bare lege med farver, forskellige garnkvaliteter og opdage 

hvordan mønstret ændrer karakter. 

Der er så mange måder at bruge dette lille mønster på. Det er allerede anvendt i 

adskillige designs fra bl.a. Åse Lund Jensen, Marianne og Helga Isager, Stephen 

West og mange, mange andre i boligtekstiler og beklædning. Nu føjer vi endnu flere 

kombinationer til og overvejer om det er forsiden eller bagsiden af mønstret der skal 

vende frem.  

Medbring garn i forskellige farver, kvaliteter og pinde som vil passe til.  

Der er mulighed for at købe garn til prøver i forbindelse med workshoppen. 

Materialeudgifter: kompendium 40 kr. 

Max antal deltagere 12. 
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Workshop nr. 6 lørdag kl. 9.00 – 12.00: 

 

Opslag, fletgange og aflukninger 

Hensigten med denne workshop er at sætte fokus på opslags- og aflukningsteknikker 

og samtidig blive klogere på, hvornår man skal vælge den ene frem for den anden. 

Vil du gerne lære ’italiensk opslag og aflukning’, så har du muligheden her. Jeg vil 

også præsentere dig for krydset opslag/german twisted cast on og et par fleksible 

aflukninger. 

Ud over opslagsteknikkerne lærer du at strikke fletgang - en meget dekorativ detalje 

på et strikketøj. Ofte er teknikken brugt som en 2-farvet bort i vanter, men den er 

faktisk også flot som ensfarvet.  

Hvis du har lyst til at starte på et lille projekt f.eks. en pulsvarmer eller en lille pung 

er det en oplagt mulighed.  

Medbring garn i mindst 2 farver, pinde der passer til garnet.  

Der er mulighed for at købe garn til prøver i forbindelse med workshoppen  

Materialeudgifter: kompendium 40 kr. 

Max antal deltagere 12. 
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Workshop nr. 11 lørdag kl. 13.30 – 16.30: 

 

Marlisle 

Kan du li’ at lege med garner og eksperimentere med nye udtryk i dit strik, så skal du 

prøve Marlisle.  

Teknikken kombinerer melering og 2-farvet mønsterstrik. Marl for melering vha. 2 

garner i hver sin farve + Isle som i Fair Isle, 2 farvet mønsterstrik.  

Teknikken kræver ikke særlige forudsætninger ud over at kunne de grundlæggende 

masker, lysten til at lære nyt, måske bryde med gamle vaner og eksperimentere med 

forskellige måder at holde sit garn på. Hvis du aldrig har strikket 2- farvet 

mønsterstrik, kan du snuse til det her. Er det en teknik du er hjemme i, er du nok 

hurtigere i stand til at omsætte teknikken til spændende marlisle projekter, store som 

små.  

Medbring garn i mindst 2 farver, gerne forskellig kvalitet, pinde der passer til at 

strikke med dobbelt garn.  

Der er mulighed for at købe garn til prøver i forbindelse med workshoppen.  

Materialeudgifter: kompendium 40 kr. 

Max antal deltagere 12. 

 

 

  



15 

 

Workshop nr. 7, 9, og 12 ved Pia Matthiesen 

 

Præsentation 

 

 

 

Pia Matthiesen 

Jeg er en broderinørd og er Næstformand i Haandarbejdets Fremme, hvor jeg 

lejlighedsvis underviser i broderi. 

 

Jeg har efteruddanet mig i brodderi på Lise Arnkilde Broderiskole. 

I 2022 stod jeg bag designet på Årets korssting og har derudover flere designs bag 

mig, der sælges via HF. 
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Workshop nr. 7 lørdag kl. 9.00 – 12.00: 

 

Striber på strik 
 

Ved at brodere vandrette og lodrette striber på sit strik kan man opnå en masse sjove 

effekter. 

 

Vi kommer til at afprøve flere stingtyper og for at få max tid til at brodere, kommer 

jeg med færdigstrikkede prøver, så vi kan teste virkningen af de forskellige 

stingtyper. 

 

Materialesættet indeholder en færdigstrikket prøve i uld og forskellige garner og nåle 

til at brodere med.  

 

Kursusmaterialet indeholder desuden kompendie med vejledning og fotos og koster 

150 kr. 

 

Max antal deltagere 12. 
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Workshop nr. 9 lørdag kl. 13.30 – 16.30: 

 

Broder på dit strik 

 

Er din trøje for kedelig, skal du dække en plet, et hul eller en maskefejl eller trænger 

du bare til at pimpe dine varme sokker lidt op, så er broderi en fantastisk ting at 

kunne. 

 

Vi kaster os ud i disciplinen frie sting. Jeg har forslag til et mønster og strikket en 

færdig prøve op til dig, så alt er klart til at du kan kaste dig ud i at brodere med det 

samme.  

 

Vi kommer omkring forskellige sting, som giver dig et rigtig godt fundament og du 

får mulighed for at prøve forskellige garntyper. 

 

Materialesættet indeholder en færdigstrikket prøve i uld og forskellige garner og nåle 

til at brodere med.  

 

Kursusmaterialet indeholder desuden kompendie med vejledning og fotos og koster 

150 kr. 

 

Max antal deltagere 12. 
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Workshop nr. 12 søndag kl. 9.00 – 12.00: 

 

Broderede knapper 

 

Mangler du inspiration til dine helt egne personlige knapper, til dit helt unikke strik? 

Så er dette lige kurset for dig. Vi ser på flere måder at skabe sine personlige knapper.  

 

Blandt andet ser vi på knapper inspireret af de gamle Hedebo-teknikker. 

 

Vi skal også brodere et lille motiv på et stykke stof, som vi færdigmonterer som knap. 

 

Jeg pakker alle materialer i en lille æske, så du kun skal medbringe en saks og en 

lille broderiramme, hvis du normalt bruger sådan en.  

 

Kursusmaterialer koster 120 kr for garn, hørtråd, ringe, broderistof, 

underlagsknapper, kompendie og nåle. 

 

Max antal deltagere 12. 
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Deltagelse i workshops: 
 

Det koster kr. 300,00 + evt. materialeudgifter at deltage i en workshop. Der kan max. 

deltage 6 – 14 personer pr. workshop – først til mølle-princippet.  
 

Sidste tilmeldingsfrist til workshops er fredag den 2. juni 2023.  

 

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 2. juni refunderes ikke. Efter den 2. juni er 

det ikke muligt at flytte/bytte workshop og ved manglende indbetaling slettes man fra 

deltagerlisten. 
 

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

luner.  
 

Tilmelding til workshops:  

Mail:  mail@saelvigbugtens-camping.dk  

Tlf. 21676309 

 
 

  

mailto:mail@saelvigbugtens-camping.dk
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Program for strikkeweekenden 2023 

 

Fredag den 9/6  

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 + 3 

Kl. 19.00 –   Aftensmad i opholdsstuen  

Kl. 20.00 -    Hyggeligt indslag ved Tina F. Mikkelsen 

Kl. 21.30 – 22.00  Aftenkaffe i opholdsstuen  

 

Lørdag den 10/6  

Kl.   7.30 –   8.30  Morgenmad i opholdsstuen  

Kl.   9.00 – 12.00   Strikkehygge   

Kl.   9.00 – 12.00   Workshop nr.  4 + 5 + 6 +7 

Kl. 10.00 – 10.30  Formiddagskaffe  

Kl. 12.15 – 13.15  Frokost i opholdsstuen  

Kl. 13.30 – 16.30  Workshop nr. 8 + 9 + 10 + 11 

Kl. 13.15 – 17.30  Strikkehygge  

Kl. 15.00 – 15.30  Eftermiddagskaffe 

Kl. 18.30 –   Aftensmad i opholdsstuen  

Kl. 21.30 – 22.00  Aftenkaffe i opholdsstuen 

 

Søndag den 11/6  

 

Kl.   7.30 –   8.30 Morgenmad i opholdsstuen  

Kl.   9.00 – 12.00  Workshop nr. 12 + 13 

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 2024 
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Salgsboder: 

 

Uldbutikken v/ Kirsten og Louise 

https://uldbutik.com/  

Knudegarn  v/ Tina F. Mikkelsen 

https://knudegarn.dk/  

Vibsereden  v/ Vibeke K. Nilsson 

https://vibsereden-shop.dk/  

Besser Living v/ Lisa Knoblauch  

 

   

Boderne vil være åbne fredag den 9/6 kl. 12.00 – 18.00, lørdag den 10/6 kl. 10.00 – 

17.00 og søndag den 11/6 fra kl. 10.00 – 13.00 

 

  

 

Praktisk om overnatning og arrangementer:  

 

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

bad/toilet, fine værelser med eget bad/toilet og havudsigt samt Glamping-telte. 

Hytterne kan rumme op til 5 personer, værelserne kan rumme op til 6 personer. 

Glamping-teltene kan rumme op til 2 personer. 

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

et telt des billigere.  

Dyner og puder forefindes mens sengelinned og håndklæde medbringes. Sengelinned 

og håndklæder kan lejes på campingpladsen. 

 

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 er inkluderet i prisen. Forplejning kan ikke fravælges. 

 

Der er mulighed for at forlænge opholdet dog uden mulighed for tilkøb af 

forplejning. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uldbutik.com/
https://knudegarn.dk/
https://vibsereden-shop.dk/
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Priser overnatning med forplejning:  

 

2 personers hytte med bad/toilet, med forplejning   kr. 2975,00 pr. person 

3 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 2700,00 pr. person  

4 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 2590,00 pr. person 

5 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 2540,00 pr. person 

6 personers hytte med bad/toilet, med forplejning  kr. 2525,00 pr. person 

 

 

2 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning *  kr. 2750,00 pr. person  

3 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning *  kr. 2585,00 pr. person  

4 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning *  kr. 2500,00 pr. person  

    5 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning *  kr. 2470,00 pr. person 

6 personers hytte uden bad/toilet, med forplejning *  kr. 2460,00 pr. person 

 

*Her benyttes pladsens moderne facilitetsbygning, i umiddelbar nærhed af             

hytterne.  

 

 

Dobbeltværelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 2750,00 pr. person       

3 personers værelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 2660,00 pr. person  

4 personers værelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 2590,00 pr. person  

5 personers værelse med bad/toilet, med forplejning   kr. 2445,00 pr. person  

6 personers værelse med bad/toilet, med forplejning  kr. 2365,00 pr. person 

 

2 pers. glampingtelt uden bad/toilet, med forplejning *   kr. 2850,00 pr. person 

 

*Her benyttes pladsens moderne facilitetsbygning.  
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Gæster der ikke bor på pladsen er naturligvis meget velkomne til at deltage i 

workshops og tilkøbe forplejning. Hvis der stadig er ledige pladser, skal 

tilmeldinger senest ske d. 2. juni 2023. 

 

Tilmelding til workshops og overnatning:  

Mail:  mail@saelvigbugtens-camping.dk  

Tlf. 21676309 

   

 
Med venlige hilsener 

 

Jytte og Jimmy 

Sælvigbugtens Camping  

 

Færger: 

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

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

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

 

Busser: Se venligst Samsø Bus www.samsoebus.dk  Telebusser skal bestilles senest 

2 timer før på tlf. nr. 72108010. 

 

 

mailto:mail@saelvigbugtens-camping.dk
http://www.samsoelinjen.dk/
http://www.tilsamsoe.dk/
http://www.tilsamsoe.dk/
http://www.samsoebus.dk/

