Når du går ind på Aakjærselskabets hjemmeside www.jenle.dk, Så kan du i højre spalte se en række arrangementer, der bliver
a old på Jenle og andre steder. Hvis du trykker på linket ”KØB BILLETTER HER MED RABAT”, kommer du l vores billetadministrator.

Vi sælger bille er fra 1. marts hvert år! Der kan
komme nye arrangementer i løbet af året, der så
vil blive lagt på forsiden af jenle.dk

HUSK DANKORT!
Når du er færdig med
dit køb, så trykker du
på ”Til betaling”.

Her har du oversigt over La‐
den. Hvis midterfeltet er rødt,
er de 70 nummererede bil‐
le er solgt.
Prisen l højre og venstre vil
o e være lavere end priserne
i midterfeltet.

Hvis Ticketservice ikke får sendt bille erne, så
kontakt dem på 6996 9690/ 4032 2000. E‐mail:
jim@Ɵcketservice.dk
Aakjærselskabet kan ikke hjælpe dig!
Få evt. din nabo l at udskrive dem i stedet!!

Du skal ikke udfylde de to nederste felter, da Aak‐
jærselskabet ikke anvender dem! Brug i stedet vo‐
res eget mailsystem med Nyhedsmail! Vi opsamler
dine mails l Nyhedsmailen! På voret system kan
du også selv afmelde Nyhedsmailen! (Se jenle.dk)

Salget af bille er l arrangementer på Jenle har de sidste 3 år været s gende. Nogle af arrangementerne har vi ha i mange år, og har været udsolgt hvert år. Det er vi stolte af. Noget som vi ikke var så stolte af, var, at nogle gæster kom rig gt langt væk fra Jenle. Vi har
oplevet udlændinge, som har banket på, men må e melde ”udsolgt”. Det er ikke behagelig. De røde lygter vil vi gerne hænge ud inden folk kører hjemmefra.
Har man langt l Jenle skal mange også finde overnatning i området, hvilket flere af vore
gæster også gør. Vi kender enkelte grupper, der år e er år kommer l vore arrangementer
og tager nogle dages på ferie i området. Der er mange muligheder, og der bliver flere og
flere. Overnatningerne findes i alle prisklasser - fra gode hoteller, sommerhuse, hy er,
campingpladser, frilu scamping, shelters o.a.

Når man tager l et arrangement på Jenle, og vil holde et par dages ferie, så skal der også
være noget at se i området.
Indenfor en radius af ca. 100 km., er der flere hundrede spændende museer, uds llinger,
børneområder, der dækker alle interessefelter.
Fra Jenle l: Hanstholm(75), Klitmøller(72), Nr. Vorupøre(65), Thisted (56), Nykøbing M.
(30), Struer(47), Lemvig(72), Thyborøn(94), Holstebro(51), Herning(67), Randers (88), Hobro (64), Aarhus (126), Aalborg (86 med færge).
Tæt på Jenle produceres der nogle af Danmarks bedste fødevarer: Furøl, Hancock, Stårup
Håndbryg, Glyngøre Sild, Thise Mejeriprodukter, stude, æbler osv. Mange økologiske produk onssteder.

Når der ved vore arrangementer står to priser f.eks. Pris 85/110 kr., så betyder det, at prisen på ne et er 85,- kr. og køb i Jenles Bu k eller anden bu k er 110,- kr. Når du køber billet l et arrangement, kan du også købe et llæg, som kan bestå af husmandsmadder,
rundvisning og (Udendørsarr.) picnickasse.
Salget af llæg lukker 4 dage før arrangementsdag.
Disse llæg skal bes lles sam dig med billetkøbet, og kan ikke foretages e er billetkø‐
bet!
Når du køber på neƩet, så husk at gennemføre købet!! Først når billeƩerne er udskrevet
er købet gennemført! Du skal stå med en billet med stregkoder, som vi kan scanne ved

arrangementet.
Stregkoden er personlig og kan kun scannes én gang!

I vore netpriser er billetadministra onen inkluderet!
Der kommer ingen ekstra skjulte gebyrer, når man køber hos Aakjærselskabet ‐ på ne et
og betaler med DAN‐kort!

I LADEN/FORSAMLINGSHUS/HØLOFTET
Medbring en lille pude l vore stole og bænke. Vi har bestemt ikke luksusforhold, men
stemningen plejer at være helt i top.
I Laden er der plads l 200 l 300 gæster alt e er scenestørrelse. Ved enkelte arrangementer er de 70 pladser foran scenen nummererede, og man kan på ne et prikke pladserne
ud. De nummererede bille er koster som regel lidt mere end bænkerækkerne. I Forsamlingshuset og Hølo et kan vi have fra 60 l 90 gæster.
Ved bes lling på ne et kan man købe 3 stk. husmandsmadder, der serveres klokken 18:00.
Man kan sam dig bes lle rundvisning, og så skal man komme klokken 17:00.
Midt i arrangement kan man købe brød, kaﬀe, øl, vand mm. Alkohol må ikke medbringes!

PÅ PLÆNEN
Her skal du selv medbringe stole (Evt. borde, der kan ernes hur gt.) På plænen kan vi have 2000 gæster. Du er meget velkommen l at medbringe picnickurv og drikkevarer også
med alkohol.

