
 
Veteranstøttes Social / Aktivitetsudvalg indbyder hermed Veteraner / 
Veteraner med ægtefælle, samlever, kæreste med jeres børn, til en 

hygge og oplevelsesdag i BonBon-Land. 

Dato 21. august 2021. Kl. 09.30 – 16.00. Gartnervej 2, 4684 Holmegaard.  

Transport, brobillet og parkering er for egen regning 

Mødested: P- plads inden indkørsel til parken.  

Tilmelding snarest og efter princippet først til mølle. 100 personer. Herefter lukkes 
der for tilmeldinger. 

Tilmelding kan kun ske på Veteranstøttens hjemmeside, på vedlagte 
tilmeldingsskema. Tilmelding senest 14. august 2021. Kl. 10.00. 

Spørgsmål vedrørende tilmeldinger Ole Stokholm Pedersen Mobil 20626794 

Der kan ikke forhåndstilmeldes. 

Social og Aktivitetsudvalget byder på fri entre. Spisebilletter udleveres til alle. 

Alle børn bliver målt i højden ved indgangen.  

Vi mødes i tildelt område som bekendtgøres på dagen sammen med dagens 
program, mødestedet P-plads. 

 Alle tilmeldte familier vil efter tilmeldingsfristens udløb få besked.  

 

Ved yderlig information, henvendelse til Christian Ring 53804025 eller Jan 
Burmeister 50527369. 

Se mere om BonBon-Land. Aktiviteter samt højder på børn. 

www.bonbonland.dk 
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INFORMATION OM COVID-
19 
Information om Covid-19 
OPDATERET 30. JUNI 2021 

Vi følger kravene fra sundhedsmyndighederne om, at du som gæst fra 16 år og opefter skal 
fremvise dokumentation for, at du er blevet testet negativ for Covid-19. Testen må ikke være 
mere end 96 timer gammel, når du ankommer til BonBon-Lands entré. 

Du skal medbringe: 

Dokumentation for enten en negativ antigentest (også kaldet en hurtigtest ) som ikke er mere 
end 72 timer gammel eller en negativ PCR-test (dvs. podning i halsen), som ikke er mere end 
96 timer gammel ved ankomsten til BonBon-Land. Dokumentationen skal indeholde den 
testede persons navn, testtidspunkt samt testresultat. 

Vi anbefaler, at du downloader ”Coronapas”- app´en. Bruger du andre former for 
dokumentation skal ID i form af pas, kørekort, sundhedskort eller lign. fremvises sammen 
med. 

Børn under 16 år er undtaget at vise dokumentation for test. Hvis du af medicinske årsager 
ikke bør få foretaget en Covid-19-test, eller hvis du som følge af en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en Covid-19-test, skal du nu kunne fremvise 
dokumentation. 

Fra 1. juli 2021 skal du fremvise dokumentation (ID skal også vises) for, at du er undtaget for 
test og Coronapas. Den 1. juli træder nye regler nemlig i kraft, så du fremover skal kunne 
fremvise dokumentation for, at du af sundhedsfaglige årsager er undtaget for Covid-19 test og 
krav om Coronapas. Det betyder, at du skal henvende sig i Borgerservice, og bede om at få 
udleveret dokumentation for, at du er fritaget. Vi henviser til Sundhedsministeriet for 
yderligere information her: Ny ordning for dokumentation, hvis du er undtaget for test og 
coronapas | Sundhedsministeriet (sum.dk) 

https://sum.dk/nyheder/2021/juni/ny-ordning-for-dokumentation-hvis-du-er-undtaget-for-test-og-coronapas
https://sum.dk/nyheder/2021/juni/ny-ordning-for-dokumentation-hvis-du-er-undtaget-for-test-og-coronapas


For gæster, der er vaccineret, gælder følgende: 

Dokumentation for vaccination er gyldig som Coronapas fra 14 dage efter første vaccination 
og indtil 42 dage efter første vaccination 

Når du har gennemført dit vaccinationsforløb (dvs. modtaget 2. vaccinationsstik) kan du 
umiddelbart efter vaccinationen bruge dokumentation for dit gennemførte vaccinationsforløb 
som gyldigt Coronapas. 

Hvis man har været smittet med COVID-19, er der ikke et krav om at fremv ise en negativ test. 
Der skal dog fremvises dokumentation for en positiv COVID-19-test, som er foretaget mindst 
14 dage og højst 8 måneder, inden dit besøg i BonBon-Land. 

Vores mange store og åbne grønne områder og tusindvis af kvadratmeter gør fortsat, at vi 
sammen kan passe på hinanden og vise hensyn. Vi vil gøre vores bedste for at give alle vores 
gæster en god og tryg oplevelse. 

Vi forstår godt, hvis du har spørgsmål til købte billetter eller sæsonkort eller til hvilke Covid-
19 tiltag, vi har lavet. Vi vil gøre alt for at besvare din henvendelse hurtigst muligt. Du er 
meget velkommen til at læse nedenstående FAQ, hvor vi svarer på en række spørgsmål. Og 
kan dit svar ikke findes her, er du meget velkommen til at skrive til os på info@bonbonland.dk 

Vi håber på din forståelse og glæder os til at byde dig og din familie velkommen i 
BonBon-Land. 
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