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Kommentar 

 

Ja så er der igen gået en måned og et nyt nummer 
af E`Svenstrupper er kommet ud til alle husstande i 
Svenstrup. Det sidste nummer i dette år fra  min 
hånd, så må Dorthe og Eva klare resten af året. 
 
I Maj nummeret kan bla. læse beretningen fra SUF 
Generalforsamling der viser, at det stadig er en 
forening med gang i. Godt for ungdommen. 
 
Byen  er gjort  ren  af  nogle flittige   hænder. Tak for 
et godt initiativ som er taget op igen. Håber det 
bliver et årligt tiltag. 
 
Badesæsonen kommer forhåbentlig snart  igang. 
Badebroen ved Karlsminde bliver sat op i uge19. 
 
Ringridersæsonen startes op, så der er mulighed for  
at   komme  til gratis  kaffebord og  
Fællesspisningen om aftenen. Koster kun 60,00kr. 
Mød op og fyld  teltet  på ringriderpladsen. 
 
E`Svenstruppe udkommer 10 gange om året og   
hver  gang skal der skrives  en kommentar som 
både skal være interessant og  indholdsrig. Det  kan 
være svært, i hvert fald for mig. Derfor har jeg tænkt 
på, om der ikke er nogle blandt bladets læsere, som 
kunne  tænke  sig at skrive den.  Så har du en ide 
om hvad du evt. kunne skrive om, så send en e-mail 
til bladet (e.svenstruppe@gmail.com) og  vi vil 
kontakte dig  hvis  vi mangler en frisk   kommentar. 
 
Gert Wonsyld     

 
 
 
 
 
 

 

 
Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 

 Gert Wonsyld 74 45 63 00 

   

Kontaktudvalg 
Brandværn 

 Anker Thy 74 45 62 99 
E’ Svenstruplaug 

 Agnes Nielsen 74 45 63 46 
  e-mail: nielsen@moisen.net 
„E -Si- Skå“ 

  Ole Rasmussen 74456193 
e-mail else.ole@bbsyd.dk 
Folkedansere 

Ib.Jensen 74456433 
e-mail i.jensen@post3.tele.dk 
Nørreskovskolen 

 Ejvind Bojsen 88726869 
  e-mail: ejvind@sonderborg.dk 
Stevning Børnehus og Nørreskovens 
Naturbørnehave 

 Mette Ringsgaard 74 45 86 37 
   e-mail:  mrin@sonderborg.dk 
Jagtforeningen 

 Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe 

  Carsten Davidsen 74 45 95 50 
Lokalhistorisk Forening 

  Jørgen Valentin 74 45 61 65 
Menighedsrådet 

 Martha Thomsen.       21917675 
e-mail                        mmat@bbsyd.dk  
Riecks Arkæologiske samling 

 Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 

 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Skolebestyrelsen 

  Henrik Christensen 23408434 

e-mail henrik@dreier-christensen.dk  
Skytteforeningen 

 Jonna Hansen 28464119 
Svenstrup Cykelklub 

 Else Marie  Ernst 29870525 
 e-mail: elseernst43@gmail.com 
Svenstrup Friskole  

 Jens Væggemose 64677681 
 e-mail kontakt@svenstrupfriskole.dk 
Svenstrup Vandværk 

 Gert Johansen 22 16 29 01 
 e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
“Trævlerne” 

 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 

 Karin Frost Jensen 22531887 
  e-mail: karin_frostjensen@sport.dk 
   
Tekst & layout:  

 Dorthe Hoffland, Eva Tagesen   
 Gert Wonsyld 
Trykning 

 Lasse Andersen 
  John Dahl. 
  Distribution  

 Peter Møller 74 45 63 01 
Udbringning 

 Elever fra Svenstrup friskole og andre 

  

 

Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
 

mailto:e.svenstruppe@gmail.com
mailto:nielsen@moisen.net
mailto:ejvind@sonderborg.dk
mailto:mrin@sonderborg.dk
mailto:mmat@bbsyd.dk
mailto:henrik@dreier-christensen.dk
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
http://www.svenstrup-als.dk/


 

3 

 

 

 

 

GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE, Maj 2015: 

 

April 2015: 

26.4.15 kl. 10.30 / MJK 

Maj 2015: 

1.5.15 :  Vi henviser til Nordborg Kirke kl. 10.30. 

3.5.15:  kl. 9.00 / Kitty Hovgaard 

10.5.15: kl. 10.30 / MJK 

14.5.15: kl. 9.00 / Kristi himmelfart/ MJK 

17.5.15: kl. 10.30 / MJK 

24.5.15: kl. 10.30 / Pinsedag / MJK 

25.5.15: kl. 14.00 / FRILUFTSGUDSTJENESTE      i Oksbøl Præstegårdshave. 

31.5.15: kl. 19.00 / MJK 

Juni 2015: 

7.6.15 : kl. 10.30 / MJK 

 

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

 

Carl Nielsens  150 års jubilæum i 2015: 

Onsdag den 20. maj kl. 9.00- 18.15: Udflugt til Carl Nielsens barndomshjem 

på Fyn og frokost på kro. GRATIS deltagelse !  Afgang fra Svenstrup Kirke 

præcis kl. 9.00. 

TILMELDING NØDVENDIG senest 15.5. tlf. 21 67 72 05 / mbk@km.dk 
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   ”FYRAFTENS MEDITATION” I SVENSTRUP KIRKE. 

 Tirsdag den 28.4. kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 5.5. kl. 17.00-17.30 

               Tirsdag den 26.5. kl. 17.00-17.30 

Kom og vær med til en stille stund i kirken med meditation, lystænding og bøn.  

Få ny energi og frisk sjælen op. 

 

25.5.15: kl. 14.00 / FRILUFTSGUDSTJENESTE 

 

Denne gang fejrer vi Friluftsgudstjeneste 2.pinsedag kl. 14.00 i 

præstegårdshaven ved Oksbøl Kirke, Præstegårdsvej 1, 6430. 

Medbring selv tæpper eller klapstole til at sidde på. Kaffe og kage m.m. kan 

købes på stedet eller medbringes. 

Velkommen til en hyggelig dag for hele familien. 
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DAGS-RETRÆTER I SVENSTRUP KIRKE: 

 

Lørdag den 9. maj og lørdag den 30.maj kl.10.00- 15.30 har du mulighed 

for at deltage i 2 uafhængige dags-retræter. 

På den første retræte, den 9. maj, vil vi med udgangspunkt i udvalgte tekster og 

ved hjælp af kristen meditation og åndelige øvelser, arbejde med temaet 

”Skabelse & Vækst”. På den anden dagsretræte, den 30. maj er temaet: 

”Kærligheden”.  Noget af tiden vil vi arbejde i stilhed. Det er gratis at deltage i 

retræterne, men man skal selv medbringe mad og drikke til hele dagen. 

  Husk: Praktisk tøj og fodtøj og evt. et tæppe.  
Jeg gør opmærksom på, at antallet af pladser er begrænset, og tilmelding sker 
efter ”Først til mølle”-princippet. 
 
Tilmelding til Mai-Britt på 2167 7205 eller på mbk@km.dk senest den 4.5.15. 

 

 

 

 

Konfirmanderne ved Svenstrup Kirke den 29.3.2015: 

 

Konfirmation 2016: Den 20.3.2016 kl. 10.30. 

Indskrivning: Den 23.8.15. Mere info senere  

***** 
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  MENIGHEDSRÅDSMØDER I 
  KONFIRMANDLADEN 

Tirsdag den 19.5. kl. 19.00 
         Torsdag den 11.6.kl. 19.00 

 

Nyt fra Menighedsrådet: 

Svenstrup Menighedsråd deltager i et sognenetvæk med deltagere fra hele 
landet, hvor vi bl.a. drøfter nye spirituelle strømninger. 
Vi er derfor lige nu i gang med at undersøge, hvad der rører sig i sognet 
omkring dette. 
Det gør vi i en lytterunde, hvor vi søger og opsøger personer i sognet og andre, 
som vi håber vil hjælpe os med dette.  
 
Formålet er: 
-at lytte til menneskers eksistens i lokalsamfundet med det formål bedre at 
forstå, hvordan disse mennesker oplever deres tilværelse, hvilken betydning de 
nye spirituelle strømninger har, og hvilken rolle kristendom og kirke spiller i 
deres liv 
 
-at undersøge: 
-hvad optager mennesker i dag? 
-hvilken betydning har de nye spirituelle strømninger for menneskers livssyn? 
-hvordan opleves kirken – dens budskab, relevans og aktiviteter? 
 
Mulige resultater: 
-ved at lytte lærer vi nye sider af mennesker og lokalsamfundet bedre at kende . 
Vigtigt for udvikling af Svenstrup kirkes arbejde. 
-ved at blive lyttet til får mennesker i lokalsamfundet anledning til at sætte ord 
på deres erfaringer, tanker og tro. Vigtigt for menneskers egen udvikling. 
-ved at lytte og blive lyttet til skabes der relationer mellem kirkegængere og 
andre mennesker i lokalsamfundet. Vigtigt for kirkens forankring i 
lokalsamfundet. 
Vi er ved at samle en lille gruppe til et møde i maj. Vi overvejer at samle endnu 
en gruppe til et møde i efteråret. Hvis du har lyst til at deltage, eller vil foreslå 
personer til sådan en gruppe, eller blot gerne vil give din kommentar til 
menighedsrådet omkring dette emne, så henvend dig til 
sognenetværksgruppen: 
 
Karin Stavski – kbstavski@gmail.com – 74459213/61289213 
Martha Thomsen – mmat@bbsyd.dk – 21917675 
Mona Boysen – boysen@bbsyd.dk – 74458361/40811289 
 

mailto:kbstavski@gmail.com
mailto:mmat@bbsyd.dk
mailto:boysen@bbsyd.dk
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DØBTE I SVENSTRUP SOGN:  

 

  

VIEDE I SVENSTRUP KIRKE: 

   

 

 

DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE : 

Lise Mette Marie Byg Jacobsen 

 

 

KONTAKTOPLYSNINGER: 

 

Præst: Mai-Britt Josephsen Knudsen 

Kalvehavevej 3, Svenstrup  

Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14 

tlf: 74 45 62 05 /  

mobil: 21 67 72 05 

Graver: Torben Nielsen 

Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på 

kirkegården. 

Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00 

Formand: Leo Vindahl Olsen.  

Tlf. 74 45 82 11/  

mobil: 26 74 62 11 

Kontaktperson: Martha Thomsen.  

                                  Tlf. 21 91 76 75 

Mere information: www.svenstrupkirke.dk  
 

KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før 

gudstjenesten eller arrangementet. 

 

http://www.svenstrupkirke.dk/
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Aktiviteter i Svenstrup 
 

Lørdag d. 6. juni kl 15 indbyder  

E’Svenstruplaug til gratis kaffe bord og  

Fællesspisning kl 18. 
 

Kl. 15 byder E’Svenstruplag på gratis kaffebord,  

hvor der vil blive serveret dejlige lagkager,  

lavet af de lokale husmødre fra Svenstrup. 

 

 

 
Kom ned i teltet på ringriderpladsen og deltag i dette hyggelige arragement,  

her får man mulighed for at hygge snakke med dine naboer,  

eller dem fra byen, som man ellers ikke får snakket med til dagligt. 
 

 

 

 

 

 

Kl 18: Er der dækket op i teltet 

til en festlig fællesspisning. 
      

Kom og vær med til en dejligeftermiddag/aften i Svenstrup 

 

Husk at bestille madbilletter. 

Billetter koster 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn 

Biletter købes og afhentes senest den 1. juni hos: 

 

Mia Bendorff Anneli Thy 

Ugebjergvej 26 

Tlf: 23839317  

Egebjergvej 2 

Tlf: 61776106 
 

Man kan også købe billetter over netbank på konto 8011 0001026144 

Husk navn og telefon nr. Billetterne vil så ligge klar i teltet. 

 

Mvh. 

E`Svenstruplaug 
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Info fra E’Svenstruplaug 
 

I uge 19 bliver badebroen ved Karlsminde sat op. 

 

Har man lyst til at hjælpe, så kontakt 

Henrik Elkrog tlf: 26766381 

for nærmere information og tilmelding. 

Der vil blive serveret ringriderpøler 

 til de hjælpsomme  

 

 

 

 

 

 

 

Guldkonfirmation 
Den 12. april 2015 var jeg inviteret til GULDKONFIRMATION i Svenstrup 
Kirke og det blev en meget fantastisk og minderig dag.  

Derfor vil jeg gerne rette en stor tak til Annette og Kathrine for deres store 
detektiv arbejde med at finde os alle og derefter det flotte arrangement de fik 
stillet på benene. Også en stor tak til Svenstrup Menighedsråd for at vi kunne 
låne Konfirmandladen og deres medvirken til at gøre dagen festlig for os. 
Også en stor tak til sognepræst Mai-Britt Knudsen for hendes flotte prædiken, 
hvor hun tog udgangspunkt i begivenheder i Danmark, som skete for netop 
50 år siden, og for hendes medvirken til at gøre dagen så god for os. Alle 
guldkonfirmanderne fortalte om deres liv i de sidste 50 år og hvor var det 
spændende, og hvor havde vi oplevet meget. Tusind tak for en uforglemmelig 
og helt fantastisk dag/ Christa Hoffmann/ tidligere Kolmos og bosat på 
Paragraf 5. 
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Referat fra generalforsamling i SUF! 

1. Valg af dirigent. 

Michael blev foreslået og modtog valget. Han konstaterede at der ikke var 

indkaldt i offentlige aviser men kun på Facebook. 

2. Regnskab. 

Lotte fremlagde regnskab med et fint overskud på ca. 2000 kr. i alt. 

Generalforsamlingen godkendte det. 

3. Beretninger. 

Formanden:  

SUF har deltaget i flag allé til Dybbøldagen, for 1865 krigen.  

Deltaget sammen Brandværnet, i uge 42 aktiviteter  

Foruden at vi tilbyder fodbold og gymnastik, har vi også badminton i 

Nordborghallen mandag og torsdag.  

Fodboldformad Thorleif Petersen valgt at trække sig fra posten, han er ikke 

på valg, men af personlige årsag, kan han ikke afsætte tid til det. Thorleif 

fortsætter som træner og som repræsentant for SUF i FC Sønderborg regi.  

Jeg vil gerne takke Thorleif for den indsats han foreløbig har ydet for klubben 

 Vores kasserer Lotte Kümpel, har ikke ønsket genvalg efter denne 

generalforsamling. Det er vi naturligvis kede af i bestyrelsen, da det er en 

vanskelig post at skifte ud på. Pga. ændringer i privatlivet, ønsker Lotte at få 

lidt mere tid til familien, hvilket er forståligt, men hun bliver savnet på den 

post og håber hun fortsætter i gymnastikken. Derfor skal det lyde en tak for 

den indsats, hun har indtil videre ydet i klubben. /Karin  

Gymnastik: 

Så er endnu et gymnastik år gået med masser af gode oplevelser og 
udfordringer.  

Vi har i udvalget måtte sige farvel til Lis og Ninna efter mange års 
samarbejde og de har gjort et stort stykke arbejde. Vi har så været heldige, at 
få Angelika og Doris med i udvalget. Vores gymnastik sæson startede op i 
uge 37 for børneholdene og de voksne i uge 40Vi har sagt farvel til nogle 
gode leder: Gitte, Mette, Dorthe. Helle på barsel, men kommer igen til næste 
sæson. Vi har da været heldige, at få nye gode leder til: Dennis og Connie 
som har været i Svenstrup før, er vendt tilbage. 

Til ringridning deltog vi selvfølge igen med cykelridning for børn og voksne. 
Ulla og jeg havde lige valgt at tage et sabbat år, da det faldt sammen med 
helligedage. Men har da fået at vide, at det gik rigtig godt og en stort tak til 
alle som var med til at hjælpe den dag. 
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Til udvalget vil jeg også sige en stor tak til jer alle, for det frivillige arbejde i 
gør og for et godt samarbejde./ Dorith  

Da Thorleif har valgt at trække sig fra posten som fodboldformand, så håber 

vi det lykkes i dag at få ny mand valgt ind på posten. Derfor vil jeg også, 

fremlægge en beretning i dag. Udover en fin sæson, med hvad der dertil 

høre, når man skal afvikle kampe, træneringer osv. både indendørs og 

udendørs. Har SUF-Fodbold deltaget og engageret i følgende:  

 Bowling tur med alle børnene  

 U-12 som Mascot ved SønderjyskE kamp  

 Sommerfodbold hvor ca.30 børn deltog  

 På tur i AGF og se kamp  

 Uge-42 som før nævnt  

 Jullestævne med ca. 120 hold  

 Se SønderjyskE ishockey kamp 

 Div. stævner  

Så der er stadig liv i klubben, hvilket er dejligt at se. Som noget nyt, har vi 

haft de helt små i gang, 2 ½ -6 årige som Louise Andersen tog sig og det 

var en succes, som jeg personligt håber, fortætter. 

Samtidig skal der også lyde en STOR tak til alle træner, hjælper og de 

forældre som altid stiller op når der er brug for det. /Karin  

4. Valg til bestyrelsen. 

Revisor - Næstformand – kasserer – gymnastikformand er på valg 

Flemming Vejlin modtog genvalg som revisor 

Eline modtog genvalg som næstformand 

Lotte modtog ikke genvalg og Michael blev foreslået som kasserer og modtog 

valget. 

Dorith modtog også genvalg som gymnastikformand 

Da Thorleif af personlige årsager har valgt at stoppe som fodbold formand er 

Thorsten Junk blevet valgt ind for 1 år. 

Der blev også 3 suppleanter valgt ind i bestyrelsen. 

Marianne Jessen – Julia Findstrup – Jannie Petersen 

5. Årets fidus. 

Den gik til Hanne Krenzen pga. lang og tro tjeneste. Hun har 

damegymnastik og der er ca. 25 damer pr gang pr. år og det kører 

næsten af sig selv. 
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.SUF Fodbold: 
Nu er Udendørssæsonen startet. 

Vi træner på følgende tidspunkter. 

 

Fodbold for de små: Torsdag 17.00-18.00 (starter 30.april) 

U9: Torsdag 17.00-18.00 

U13 drenge: Tirsdag og Torsdag 16.30-18.00 

U16 drenge: Tirsdag 17.00-18.30 og Torsdag 18.00-19.30 

U16 piger: Tirsdag og Torsdag 17.30-19.00 

U19: Tirsdag og Torsdag 18.30-20.30 

Damer: Mandag-Onsdag 18.30-20.00 

 

Mvh 

Torsten Junk 

SUF fodbold.

 

Lokalhistorisk  Arkiv 

Lokalhistorisk Arkiv har afholdt generalforsamling d. 16. 03. 2015, den 15. 
generalforsamling. 
fremmøde: 21 incl. bestyrelsen. 
Tove Semmelmann ønskede ikke genvalg, valgt blev Karin Brodersen, 
Svenstrup 
Jørgen Valentin ønskede ikke genvalg, valgt blev Kirsten Jørgensen, 
Svenstrup 
Jørgen Valentin blev valgt til supplant. 
Mary Kjær havde en historisk gave med til arkivet, 1 flag fra genforeningen 
1920, som havde tilhørt hendes mormor. 
Efter kaffen blev der vist en billedserie “rundt om Stevning og Svenstrup” 
  
Bestyrelsen ser nu således ud: 
Formand Vagn Hesselager 
næstformand Inger Marie Christiansen 
Sekretær og kasserer Elsebeth Breede 
Arkivleder Sine Møller 
Conni Vogt 
Kirsten Jørgensen 
Karin Brodersen 
Sup. Jørgen Valentin 
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Tak fra E’Svenstruplaug 

 
Vi vil gerne takke dem som kom og hjalp til  

 ved oprydningsdagen, i forbindelse med  

”Ren og smuk by” dag. 

Vi fik samlet rigtig meget skidt,  

der blev gjort en stor indsats fra de fremmødte  

Nu er vores by blevet pæn og ren, håber  

at vi i fællesskab kan bibeholde dette. 

Dette var 1. gang og vi kunne godt ønske at  

endnu flere mødte op næste gang, 

 da alle som bor her i byen har interesse i  

at den er pæn, ren og indbydende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange tak  

E’Svenstruplaug 
 

 
Vælg mellem to massagetyper for beh.: 
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Bestyrelsen          Navne:        Mailadr:       Tlf.:            
  
Formand :                 Karin Frost Jensen   karin_frostjensen@sport.dk  2253 1887 
Næstformand :         Eline Brandt              eline_brandt@hotmail.com         2344 8603 
Kasserer:                  Michael   Stærkær    asfaltrod@bbsyd.dk                   2089 6000 
Fodbold formand :    Torsten Junk             torsten.suf@gmail.com 4182 9065 
Gymnastik formand  Dorith Spenger         dorith@bbsyd.dk                      2096 6505 
Sekretær :                 Ulla Schmidt            steimle.schmidt@gmail.com       3026 6087 
Supplanter: Marrianne  Jessen,  Janni Petersen og Julia Findstrup Røhrchen. 
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard  

 

 

  

Montering af sommerhjul inkl. 

14 punkters forårstjek kr. 390,- 

 
 

Nord-Als Autoværksted 

Nordborgvej 54 Svenstrup 

Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk 

  

 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com
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             HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

Et godt alternativ til den kommunale.  
 
Vi er her i dagplejen ved, at få lavet en ny legeplads og den samt det nye 
motorikrum er nu godt som færdig.  
 
Jeg vil ligesom resten af min legestuegruppe, ”privatdagplejen 6430” holde åbent 
hus d. 9. maj, kl. 9.30-11.30. Vi åbner dørene op, så alle interesserede kan 
komme og se/høre hvem vi er, se vores hjem og hvad vi kan tilbyde jeres børn. 
 Tilmelding senest d. 4. maj. 
Tlf. 50927525 
  
Jeg passer lige nu 4 drenge i alderen 1-2,5 år. 
Så der er lige plads til en legekammerat mere. 
 
Hvad koster en plads i min dagpleje? 
En plads koster forældrene 1760,- pr. måned. 
Kommunen giver et tilskud på 5280,- pr. måned. 
Det samlede beløb er derfor 7040,- pr. måned. 
 
Har i lyst til, at vide mere om min dagpleje og se de mange fine billeder, så kig ind 
på hjemmesiden: www.henriettesdagpleje.dk 
 
Venlig hilsen Henriette  
 

 

  
 
Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1 
  

Gårdens grisekød 
Der kan købes både hele og halve grise. En hel gris vejer ca. 80 kg. 
Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i fryseboksen. 
Tilbuds pris kun 35 kr./kg. 
Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 - Johannes. 
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor bestilling i god tid. 
Desuden i butikken: et stort udvalg i kyllinger og andet kød samt diverse 
slagterpølser. 
Alt indenfor pærer, æbler og diverse grøntsager. Æg, honning og hjemmelavet is. 
Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt produceret så vi kan stå 100 % inde for 
kvaliteten. 
Derfor også sæsonpræget udvalg 
 
Åbningstider: 
Mandag - Torsdag   10.00-12.00  og 14.00-16.30 
Fredag - Lørdag   9.00-16.30  
Søndag    Lukket 

http://www.henriettesdagpleje.dk/
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Nyhed – Nyhed – Nyhed 
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera 
og vitamin E for at beskytte huden mod ældning og solskader.  
Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn. 

Beskytter med UVA og UVB 
Hvad Forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr 

Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne 
gøre noget godt for jer også 

Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod 
alt forventning ikke skulle leve op til jeres forventninger. 

Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud, 
tandpasta, deo stik, aloe lips, og vores enestående drikke gel i 

 3 smags varianter og mange flere produkter. 
 

Forever kvalitets Aloe Vera: Nordborgvej 113 Svenstrup 
Ring eller Skriv Sms. til 61 67 09 50. 
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk 
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ov 

 
  
  
 

 

1. Zoneterapi 
2. Laserterapi og øreakupunktur uden nåle, god til aktuelle skader, forstuvninger, 

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

3. Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage. 
4. Ansigtsmassage og akupressur. 

5. 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… 

 

 

http://www.myaloevera.dk/ov

