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Kommentar 

 

 
Forsidebillederne: Skolens forårskoncert i Stevning kom atter 
flot i hus. 
 

Bredbånd til Svenstrup ? 
  
Den 6. februar 2006 havde ESventrupper-laug arrangeret 
informationmøde i forsamlingshuset angående ESS-
bredbånd. På dette møde blev det aftalt med ESS at hvis vi, i 
Svenstrup, kunne stille med 150 husstande ville Svenstrup 
blive et af de første områder hvor bredbåndet ville blive 
udbredt. Sidste optælling har vist at ca. 100 husstande har 
forhåndstilmeldt sig og det betyder så at der stadig mangler 
ca. 50 husstande.  

 
 
Det kan imidlertid være svært at gennemskue hvad et 
bredbånd er og man kan måske foranlediges til at tro at man 
allerede har bredbånd, i form af sin internetforbindelse. Men 
bredbånd er mere end blot en internetforbindelse. Udover 
internetforbindelsen, vil man også kunne se TV, tale i telefon 
og det alt sammen til en lavere pris end det man betaler i 
dag. Yderligere vil der, på sigt, komme nye tjenester til, så 
som video telefoni, sådan at man kan se moster Anne i USA, 
samtidigt med at man taler med hende. Det vil også blive 
muligt at bestille og se film via bredbåndet. 
Så det er med at komme op af stolene og melde sig under 
”bredbånds-fanen”, hvis Svenstrup skal være med på 
forkanten.  
Forhåndstilmelding og yderligere information kan fås hos 
Bente Purup (74456568, bpurup@mail.dk, formand for 
E´Sventruplaug). 
 
 
Jesper Bloch
 
 
 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 

Kontaktudvalg 
Brandværn 

 Kenneth Svendsen 74 45 63 73 
E’ Svenstruplaug 

 Bente Purup 74 45 65 68 
 e-mail bpurup@mail.dk  
Folkedansere 

 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 

 Rasmus Andreassen 74 45 61 42 
  e-mail: slgura@nordborg.dk 
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 

 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 
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Hjortspring Børnehus 

 Inge Jørgensen 74 45 86 37 
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 Jørgen Frølund 74 45 85 40 
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Svenstrup Vandværk 

 Flemming Christiansen 74 45 63 89 
“Trævlerne” 

 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 

 Bibi Andersen 74 45 17 62 
  e-mail: bibi@andersen.mail.dk 
   
 
Tekst & layout 

 Kaj Nielsen 74 45 63 67 
  Jesper Bloch Olsen 74 45 65 85 
Trykning 

 Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, 
 Hans Petersen, John Dahl, Peter 
 Christensen, Benny Jensen 
Distribution  

 Marianne Møller 74 45 63 01 
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 Elever fra Hjortspringskolen 
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Fra Nørreskov-skolen 

 

Forårskoncert i Stevning 
Den 2. og 3. maj var der forårskoncert i Stevning. Arrangører af begivenheden var Nørreskov-
Skolens, Svenstrup afdelingen.  
 
Afviklingen af dette års forårskoncert forløb planmæssigt. Lige fra start var der en god og 
forventningsfuld atmosfære fra såvel børn som voksne. De mange indslag bar præg af dyb 
koncentration og stor indlevelse fra børnenes side. Til at dirigere slagets gang stod Ole 
Andersen, som gennem længere tid havde øvet de mange numre med børnene. Ud over de 
forskellige klasseoptrædener, var der også indslag fra kirkekoret, samt forskellige solo numre.  
 
Efter den vellykkede koncert havde forældreforeningen arrangeret lagkage og kaffe. Den blev 
nydt i et af de to ”cafe” lokaler eller udendørs, da vejret var pragtfuldt. Så samlet set var det to 
dejlige forårsaftner i Stevning.     
     Med venlig hilsen 

Rasmus 
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Hjortspring Børnehus  

 

Naturbørnehaven 
Så er Naturbørnehaven ved at være en realitet. Vi skal til at ansætte 
pædagoger og medhjælpere og stadepladserne, hvor pavillonerne skal 
placeres ligge klar ved:   
 Nygaard, tæt på den gamle skovfogedbolig med kort afstand til 

vandet 
 Melved – ”Gammel planteskole” - godt gemt i nåleskoven 
 Sjellerup Grusvej( Bosted skov) tæt på vandet  
 Voldstedvej, i et nåletræsområde, og  
 Sjellerup Naturværksted, tæt op ad en lille skov med blandet bevoksning. 

 
Formålet med Naturbørnehaven er at børnene skal;  

 Lære om naturen i naturen (Naturens cyklus, dyreliv, planteliv i forskellige områder, 
vejrfænomener) 

 Lære at respektere naturen (farer, miljø, forurening, hensyn til dyr og planter ) 
 Lære at være aktive, i, om og med naturen (Varieret terræn udvikler motorikken. 

Tid til nærvær og samtale udvikler sprog. Naturfænomener er en del af hverdagen, 
hvilket giver mulighed for naturlig naturvidenskabelig viden.)  

 
Derudover er det sådan, at små børn ikke kun lærer med hovedet, men med hele kroppen, 
og   
flere undersøgelser peger på, at denne daglige udfordring af hele kroppen, medfører at 
børnene bliver bedre til at koncentrere sig. Sidst men ikke mindst lader det til, at børn der 
dagligt er i naturen, opbygger et bedre immunforsvar.  

Så giv jeres børn en god start og meld dem til Naturbørnehaven.. I skal henvende jer i 
Børneservice på Nordborg Rådhus på  tlf nr 74151610. Prisen er den samme som en almindelig 
børnehaveplads. 
 

Læreplaner 
I Børnehuset er vi ved at være klar med en Pædagogisk Læreplan – det er en plan som 
beskriver hvad børn i Hjortspring Børnehus har mulighed for at lære. Det vi vægter børnene skal 
lære i Børnehuset er:   
 At lære at begå sig i fællesskabet  
 At lære i legen  
 At lære i og om naturen  
 At lære naturvidenskab  

I den Pædagogiske Læreplan beskriver vi helt konkret, hvordan vi gør i dagligdagen for at indfri 
disse målsætninger - men det kræver vist for meget spalteplads at komme ind på her! 
 

Skolesamarbejde 
Så har vi gang i skolesamarbejdet - I denne uge er de kommende skolebørn i skole i Svenstrup, 
sammen med bhkl, 1. 2. og 3.klasserne – Emnet er skoven, så børnene fra Hjortspring 
Børnehus er lidt på ” hjemmebane” da de ugentlige skovture ved Sandvig gennem de sidste år, 
selvfølgelig har sat sine positive spor.  

Hilsen, daginstitutionsleder Connie Buch 
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Fra SPEJDERNE 

 
Så er de lyse aftentimer over os igen, og vi nyder at kunne være aktive udendørs i dagslys. 
 
Ulvene er i fuld gang med at tage verdensnaturmærket: vi har lavet fuglefoder og foderplads i 
vinters, snakket natur og miljø, hvilket de ved meget om og går meget op i, planteudvikling: vi 
har plantet forskellige solsikkesorter, naturvandring på Stevningnorstien, snart skal vi på 
affaldstur fra spejderhytten til Sandvig og afprøve vandrensning i Nørreskoven. 
 
Vi har også deltaget i distriktsturneringen og leget gendarmer for en dag i Rinkenæs. Vi fik en 
flot 3. plads med hjem. 
 
Gruppen har også nogle gode fællesarrangementer for store og små og ledere: en sjov 
påskeaktivitet – jagt på påskeæg. Vi skal sammen besøge Havnbjerg Mølle og på pinselejr i 
Houens Odde, og vi skal have fælles sommerafslutning i kano ved Lille Nor. 
 
En del spejdere er stoppet pga efterskole, uddannelse mv, så indtil videre har de flyttet 
spejdermødet til onsdage kl. 18.30-20. Så kan store ulve også snuse til de store spejderes 
aktiviteter. 
 
Vi mangler bævere (0.+1.kl.), spejdere (fra 5. kl.) og også gerne ulve (2.-4.kl.). Vi er en flok 
ledere, der bare venter på I kommer. Vi skal nok holde jer i gang med sjove aktiviteter. 
 
Har du lyst – og/eller kender du nogen – så kom og besøg os, og se hvor sjovt vi har det. 
Ring gerne først – vi kan nemlig finde på at lave om på planerne. 
 
Bævere – 0.+1.kl. – onsdage kl. 16.30-18 – ring til Karin Stavski 74459213. 
Ulve – 2.-4.kl. – onsdage kl. 18.30-20.00 – ring til Mona Boysen 74458361. 
 
Spejdere – fra 5. kl. – indtil videre onsdage kl. 18.30-20 – ring til Carsten Davidsen 74459550. 
Vi holder til i Spejderhytten Bærensmølle, Dalvej, Stevning. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
    God sommer fra Hjortspring-gruppen 
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ROBOGENIUS 

 
Atlanta og Eindhoven 
Ja det er fantastisk hvad Nørreskov-Skolen 
kan frembringe af robotbyggere, 
programmører, teoretiker og show folk. Den 
21. april tog RoboGenius, som består af 7 
elever fra Nørreskov-skolen 5 vejledere 
samt 9 familiemedlemmer af sted for at 

deltage i FLL World festival som fandt sted i 
Atlanta USA. 
Vi var alle fast besluttede på at forsvarer 
vores 3. plads fra året før. Men mere om det 
lidt senere. De første dage af vores 10 
dages tur gik med at se os omkring i det 
skønne Georgia, vi 

 
 
 
fik besøgt naturparken Stone Mountain hvor 
verdens største granit sten ligger. Stenens 
højeste punkt ligger 1683 feet over havet 
overflade eller 750 feet ca. 250m over det 
omkring liggende terræn. Man har en 
fantastisk udsigt fra toppen ud over det 
skønne Georgia og vi kunne se falkene 
svæve rund om stenen. De næste par dage 
gik med at se os rundt i byen, det blev også 
til et besøg i Atlantas nye akvarium som er 
et af verdens største. Om onsdagen 
besøgte vi en High school, det var en sjov 
oplevelse at se hvordan man går i skole i 
USA, faktisk så spændene at vores 7 elever 
ikke kunne få nok af at deltage i timerne. Så 
nåede vi frem til torsdagen hvor vi endelig 
skulle i ilden, vi skulle til noget teamwork 
hvor dommerne ser på hvor godt vi arbejder 
samme, vi fik til opgave at bygge en bro af 
Lego i løbet af 10 min.. Det næste vi skulle 
til var den tekniske fremlæggelse af vores 
robot, værktøjer og programmering, vi skulle 
forklare om de løsninger vi var kommet frem 
til og fortælle om hvad vil eventuelt ville gøre 
bedre hvis vi havde mere tid.  Sidste 
fremlæggelse var vores teoretiske projekt. 

Vi havde valgt emnet koraller og hvilken 
betydning de har for vores hav miljø. 
Dommerne var ikke let at imponerer, to 
stamme tanter som ikke fortrak en mine 
under hele fremlæggelsen, så det var svært 
at spotte om det var gået godt. Robot 
kørslerne startede ikke helt godt, men blev 
bedre for hver gang vi var inde for at kører. 
Men vi nåede aldrig op på de point vi var, 
vandt til at lave i træningslokalet nemlig 
max., det var lidt kedeligt. Så i Atlanta blev 
det ikke til en af hoved præmierne. En af 
opgaverne gik ud på at vi sammen med to 
amerikanske og et fransk hold skulle løse 2 
af opgaverne i robot kørslen hver. Vores 
gruppe kørte det 3. højeste antal point og vi 
fik dermed en 3. plads i  Team Alliance samt 
en flot pokal med hjem. Søndag d. 31 april 
vendte vi atter næsen hjemad og nåede 
endelig tilbage til Nordals d. 1 maj ved 
middags tid, alle meget trætte. 
Men ikke nok med det for allerede d. 5 maj 
rejste RoboGenius holdet til Eindhoven i 
Holland, for at deltage i det Åbne 
Europæiske mesterskab ”OEC”.  
Det var med stor forventning og spænding 
at vi drog af sted på en 7 timers lang 
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køretur. Det var første gang at det 
europæiske mesterskab blev afholdt, så det 
var helt nyt for os.  
Vi ankom til Eindhoven sent fredag aften, 
hvor vi gik i seng så snart vi var blevet 
booket ind på vores værelse på hotellet.  
Lørdag blev som forventet en spændende 
dag, vi skulle køre vores første indledende 
runde med robotten. Det kørte bare ligeud af 
landevejen, vi fik 395 point, ud af 400 mulige 
– bedre kunne det næsten ikke blive. På 
dagen skulle vi også fremlægge vores 
teoretiske opgave for nogle dommere. De 
virkede meget tilfredse, de gav os hånden 
os sagde: ”Kanon arbejde, vi er meget 
imponeret”. 
Det var kun godt at høre, der fik vi på holdet 
det helt store smil frem. 
Resten af dagen gik med at vi så de 51 
andre hold køre med deres robotter, det var 
meget sjovt at se hvordan de havde løst de 
forskellige opgaver på banen. 
Så blev det søndag, dagen hvor alt skulle 
afgøres. Vi skulle køre de sidste 2 
indledende runder, det gik ikke specielt 
godt. Vi havde ikke marginalerne med os.  
Men lørdagens resultat, betød heldigvis at vi 
kom videre til kvartfinalen. 
Her kørte vi mod et Amerikansk hold, de var 
gode. Et eller andet gik igen galt, og vi tabte 
til dem, vi blev sammenlagt nr. 5. i 
Robotkonkurrencen, det var nu heller ikke til 
at klage over.  
Dagen var ikke slut endnu, vi skulle 
fremlægge de sidste opgaver. Der var den 
tekniske præsentation, og et teamwork 
interview. Vi kunne her heller ikke klage 
over holdets indsats. Alle gjorde det rigtig 
godt, både holdet, vejledere og supportere.  
Om aftenen blev der holdt en ceremoni, 
hvor der skulle uddeles pokaler, det havde 
vi alle set frem til. Vi sad med sommerfugle i 
maven. Ved samme lejlighed skulle vi som 
det eneste hold optræde med sangen 
”Under The Sea”. Vi sang den på dansk og 
derefter på engelsk. Det vækkede stor 
opmærksomhed og vi høstede meget bifald.  
De første priser blev uddelt, men vi var ikke 
et af de heldige hold, så blev det tid til at 
den Internationale Championspris skulle 
uddeles, efter den skulle vi så op og 
optræde, alle klappede og sang med på den 
engelske version. Da vi var færdige med 

sangene, måtte vi ikke gå ned fra scenen – 
Det kunne vi ikke forstå, vi havde egentligt 
ikke lyst til at se et andet hold få den 
Europæiske Championspris.  
Der lød ud af højtalerne, ”Og vinderen af 
dette års Europæiske Championship er, 
Robo….Genius…”. Da blev der hoppet, råbt, 
skreget, og viftet med de danske flag. Det 
var en fantastisk fornemmelse vi fik i maven, 
det var så stort for os. Alle var henne og 
ønske os tillykke.  
 

 
Det var endnu en uforglemmelig tur vi havde 
sammen. Men vi havde nok aldrig haft 
mulighed for at komme på så mange ture 
rundt i verden, hvis det ikke havde været for 
vores sponsorer, så derfor vil vi også gerne 
sige tak til dem, som har gjort det muligt at 
rejse til Atlanta, og Eindhoven.  
Et stort tak til: Matas, Mærsk Data Defence, 
Lego, Linak, Nordborg Kommune, P. C. 
Svendsen, Selvstændighedsfonden, 
Syddesign, Super Brugsen Guderup, Auto 
Centrum, Danfoss Universe, Auto Direct, 
Skaks Specialtransport, Nordea, Visit 
Denmark, Danske Bank, Danfoss, Siemens, 
Nørreskov-skolen og alle andre som på den 
ene eller anden måde har støttet os og 
været behjælpelige. 
Du kan læse mere og se fotos fra vores tur 
på vores hjemme side www.RoboGenius.dk 
der er der også film klip fra vores robot 
kørsler. 
Smut også lige forbi denne side 
www.NxtGeneration.dk                             
Med venlig hilsen RoboGenius 

 

http://www.robogenius.dk/
http://www.nxtgeneration.dk/
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E’Svenstruplaug 

 

Skt. Hans Bål 
 

På Himmark strand d. 23. juni 2006 
Traditionen tro arrangerer vi 

Skt. Hans aften henne på Pynten. 
 

Vi mødes kl. 19:30 
 
Bålet tændes kl. 20:30  
 
Båltaler: Er en overraskelse 
 

Vel mødt til en hyggelig aften 
Svenstruplauget 

 
Der kan købes grillpølser og drikkevarer  
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Kirken 

KORSANG I KIRKEN 

 
Den 2. august 2006 er der koncert i Svenstrup kirke kl. 19:30. 
 
Vi får besøg af koret ”Dorimus”. Koret består af yngre sangere og har hjemsted i Ålborg, men er 
i sommerperioden på turné i Grænselandet med koncerter både i Sønderjylland og i Sydslesvig. 
 
Dorimus har et højt musikalsk niveau og stor koncertaktivitet med et repertoire, der spænder fra 
renæssance over romantik til musik fra vor egen tid. Koret har dog en særlig forkærlighed for 
nyere nordisk musik. Så der vil i  til koncerten være musik af  bl.a.  Nystedt, Holmboe og andre 
nyere danske komponister samt kendte sommersange og salmer. 
 
Der er fri entre – og alle er velkomne. 
 
Menighedsrådet  

 
 
 

 
Koret: DORIMUS 
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Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde d. 20. juni 2006, kl. 19:30. Menighedsrådets møder er offentlige og 
alle interesserede er velkomne. Referater fra menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens 
våbenhus. 
 

Ferie  

Peter Ruge er bortrejst på ferie fra den 17. juli 2006 til den 6. august 2006 
 
KIRKEBIL 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. 
"Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke. 
 
  
KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på telefon 74 45 
63 02. 
 
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK. 
Kirkens hjemmeside findes på : www.svenstrupkirke.dk. Her finder man alle relevante 
oplysninger om kirken, menighedsrådet, om gudstjenestetider møder osv. 
 

Døbte 
Magnus Thomsen, Stevning 
Freja Thomsen, Stevning 
Sofie Amalie Christiansen 
Nick Pedersen, Svenstrup 
Lasse Emil Mathiesen, Hundslev 
Cecilie Guldhammer Braad Callesen, Langesø 
 

Døde 
Dorothea ”Dodde” Bonde, Guderup Plejecenter 
 
 
Skal kun med på bladets bagside (Aktivitetsliste) 
 

GUDSTJENESTELISTE 
 
Sønd. 4.6 10:30        Pinsedag,  Gudstjenesteværksted 
Mand 5.6 10:30   
Sønd 11.6 10:30   
Sønd. 18:6 10:30   
Sønd 25.6 19:30   
Sønd 2.7 10:30         Gudstjenesteværksted 
Sønd 9.7 10:30   
  
 

http://www.svenstrupkirke.dk/
http://www.svenstrupkirke.dk/
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Lokalhistorisk Forening 

 

Åbningstiden 
 
På grund af pinsen har arkivet først åbent mandag den 12. juni 2006 fra kl. 15:00 til 18:00. 
 
Juli og august måned har arkivet lukket på grund af sommerferie. 
 
Første åbningstid efter ferien er mandag den 4. september 2006 kl. 15:00 – 18:00 
 
Men du er altid velkommen til at ringe til Arkivlederen – husk arkivet er til for dig. Arkivleder Inge 
M. Christiansen har tlf. 74 45 63 28. Arkivleder i juni måned er Jørgen Valentin tlf. 74 45 61 65. 
 

Byvandringen 
 
Byturen den 17. maj 2006 var godt besøgt. 32 bysbørn mødte op, og de fik en god orientering 
om de huse og gårde, der lå langs det, der burde hedde ”Svenstrup gade”. 
 
En veloplagt Peter Møller fortalte om husenes tilblivelse, - folk der havde boet der, samt små 
anekdoter fra hverdagen den gang. 
 
Efter kaffen blev der så vist gamle billeder fra byen, og her deltog forsamlingen på bedste vis 
med deres viden omkring det gamle Svenstrup. 
 
Det glædede bestyrelsen meget at der deltog flere ”tilflyttere”. De fik på denne måde historien 
fortalt om deres ”nye” naboer og husene omkring dem. 
 
Jørgen Valentin. 
 

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med SUF……Læs her! 
 

    

 
 
Bestyrelsen:  Tlf. Afdeling   Tlf.       . 

 

Formand:  Bibi Andersen 74451762 Gymnastik: Dorith Sprenger 74456505 

Næstform.: Michael Stærkær 74456505 Teater: Anne Marie Duus 74456090 

Kasserer: Inger-Marie Lyhne 74425283 Fodbold: Karin Frost Jensen 74456545 

Sekretær: Karin Melchior 74456474 Badminton: Jan Jørgensen 74459770 
                      

                          Eller send en mail til:bibi@andersen.mail.dk 
 

mailto:bibi@andersen.mail.dk
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Stolbroladen sommertilbud 

 
Stolbroladen har spændende sommertilbud 

 
Vi har igen kreative tilbud til børnefamilierne 
til sommer hver onsdag kl. 14-17. Vi starter i 
uge 26 og bliver ved til uge 32. 
 
Vi har endnu ikke lavet det færdige program. 
 
Det bliver noget med smykker i stenklubben 
og fotoklubben laver en skattejagt. I 
Farveladen vil vi tilbyde maleri, collage og 
andet. 
 
Der vil også være mulighed for at købe 
kaffe/kage og sodavand. 

 
Desuden vil der i mødelokalet være maleriudstilling o.a . 
   
Anna Weber 
 

E’Budbringer 

 

Barneseng købes 
  
Weekendseng som kan klappes sammen købes. 
   
Henvendelse til 
Anna Weber 
Ugebjergvej 45, Svenstrup 
tlf.74 45 63 98 

 
Spartelmasse sælges 
 
Atlas Terplan Gulvspartelmasse 5-30 mm. sælges. 
 
Sække på 25 kg. 
 
Pris 1 sæk     75 kr. 
 12 sække samlet 700 kr. 
 
Henvendelse til 
Irene Kryhlmand 
Ugebjergvej 21, Svenstrup 
Tlf. 74 45 60 10 
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Kræmmermarked til Ringridning: 
 
Har Du lyst til at sælge et eller andet i forbindelsen med Ringridningen, så kontakt Jørgen 
Jessen 74 45 63 74. 
 

 
Dyrefoder Sælges 
 
Hunde- og kattefoder, samt foder til fugle, høns og gnavere sælges til rimelige priser. 
 
Henvendelse til 
Andreas Johan Petersen 
Vestertoften 21, Svenstrup, 6430 Nordborg 
Tlf. 25 69 83 57 / tlf. 74 45 11 60 

 
 
 
 
 
 
 

 Zoneterapi 

 Laserterapi og øreakupunktur uden nåle 
God til aktuelle skader, forstuvninger, 

fibersprængninger, knæproblemer, led og 
muskler, sår uren hud m.m. 

 Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage 
 Ansigtsmassage og akupressur 

 Kranio Sakral Terapi 

 
Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”  

Så henvend dig trygt til 
Registreret Alternativ Behandler (RAB) 

Vivi Madsen 
Mølletoften 4, Svenstrup 

Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Rytteroptoget starter i Himmark kl. 12:00, Optoget følger den 
sædvanlige rute med ledsagelse af Muta in Brass og FDF orkester. De 
børn, som deltager i Cykelringridningen, er velkommen til at cykle med 
i optoget. - Gymnastikopvisning kl. 14:30. 

 
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre 
dagen ekstra festlig. 
 
 

 
 

Glæder os, til at se Jer på festpladsen.  
 
Med festlig hilsen: Ringriderforeningen, Cykelklubben og 
Ungdomsforeningen. (I tilfælde af dårlig vejr, er der ingen 
gymnastikopvisning). 
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Aloe Vera 
Sundhed og velvære: 

 

Helse: Aloe Vera drikkegel, er en unik nærings cocktail, der renser maven. Med 

en velfungerende fordøjelse optager du flere af de værdifulde 
næringsstoffer. 

Hudpleje:  Huden udsættes til stadighed for angreb og må beskyttes godt. Aloe Vera 

gelly, Propolis, mousturizing, Heat, lips, Tandpasta, o.s.v. 

Skønhed:  Med Forevers skønhedsprodukter ser du rigtig godt ud og føler dig frisk.     

Den som søger naturlig skønhed og kræver kvalitet, finder begge dele i 
vores Aloe Vera sortiment Parfume, aftershave, Shampoo, Make up, osv. 

Dyr: Aloe Vera er ligesom for mennesker velgørende for dyr. Både husdyr, 

konkurrence - og produktions dyr får et rigt næringstilskud af Aloe Vera. 
Anvend Aloe Vera produkter ved rengøring, pleje og massage. 

 

 
Vi har rigtig mange gave ideer, Jul, fødselsdage, jubilæer o.s.v. 

 
Al henvendelse til: din Aloe Vera forhandler: 

Ove Jensen Nordborgvej 113 Svenstrup tlf.: 74 45 61 10 mob: 61 67 09 50 
Du må gerne henvende dig på e-mail, så afleverer jeg en brochure til dig 

agove@mail.tele.dk 
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Aktivitetskalender 
....juni 2006 

 
 

Dag Dato Kl. Aktivitet Mødested 

Søndag 4. juni 10:30 Pinsedag, 
Gudstjenesteværksted 

Kirken 

Mandag 5. juni 10:30 Gudstjeneste Kirken 

 5. juni 12:00 Svenstrup ringridning Festpladsen 

Søndag 11. juni 10:30 Gudstjeneste Kirken 

Søndag 18. juni 10:30 Gudstjeneste Kirken 

Tirsdag 20. juni 19:30 Menighedsrådsmøde  Konfirmandstuen 

Fredag 23. juni 19:30 Skt. Hans aften, bål tændes 
kl. 20:30 

Himmark strand 

Søndag 25. juni 19:30 Gudstjeneste Kirken 

Søndag 2. juli 10:30 Gudstjenesteværksted Kirken 

Søndag 9. juli 10:30 Gudstjeneste Kirken 

Søndag 2. 
august 

19:30 Korsang, Dorimus Kirken 

…….(uden ansvar) 

 


