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Så nærmer sommerferien sig med hastige
skridt og børnene har sidste timer i skolen, som
gøres ren for sidste gang i dette skoleår –
glædeligt er det, at vi efter sommerferien er
endnu flere forældre til at dele den tjans – ikke
fordi det er trælsat gøre rent men fordi, det er
godt, at der kommer flere børn til skolen, så den
kan være et samlingspunkt for Svenstrup
mange år frem i tiden.

E SvenstruPPe’ holder også sommerferie, så
næste nummer kommer først i slutningen af
august, så læg nu godt mærke til de aktiviteter,
der trods alt er i sommervarmen.
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Kreative Aktiviteter på Stolbroladen
Sandvej 19, Svenstrup.
Igen i år kan vi tilbyde kreative aktiviteter af forskellig art på
Stolbroladen.
Vi starter onsdag den 2. juli kl. 14-17 og fortsætter hver onsdag til og
med d.30.juli.
Det er igen Stenklubben og Farveladen som er arrangør.
I Farveladen kan man male på forskellige slags materialer, bl. lærred,
papir, glas, æsker og stof. Lave kort og dækservietter o.a.
Smykker og andet kan laves i Stenklubben og udenfor kan man lære
trædrejning.
Derudover kan man deltage i en skattejagt.
Forældre/bedsteforældre er meget velkomne at blive og hygge sammen
med børnene.
Mulighed for kaffe/kage sodavand.
Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til materiale for smykkerne.
Børn fra ca.5 år og opefter kan deltage. Ingen tilmelding man møder
bare op.

P.S. Vi har lavet et lille loppemarked i vognporten som har åbent i
samme tidsrum.
Venlig hilsen
Anna Weber Flintevænget Guderup
Mobil 40746398
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E`Svenstruplaug
vil gerne have jeres opmærksomhed et lille øjeblik
Vi har søgt om penge til afholdelse af en ildsjæle dag for alle aktive i
Svenstrup.
1. hvem mener du skal være Svenstrups ildsjæl i 2014
2. dato for ildsjælefesten er d. 17 august
3. har du mulighed for at cykle mødes vi ved friskolen kl. 12
4. er du i bil mødes vi ved naturskolen kl. 12.45
5. kl 13 sker der mange underlige ting i Nørreskoven
6. kl 17 har vi fundet vores ildsjæl og så er
7. der grilles

KOM MED DIT BUD på hvem du mener
HAR FORTJENT PRISEN.
SEND DIT bud på tlf. 4098 9289
Mail. nielsen@moisen.net
Eller smid det i postkassen på mølletoften
22

SENEST D. 1 AUGUST I ÅR
Der kan komme justeringer da alt ikke er helt på plads endnu

E`Svenstruplaug

HUSK
Vi gør også opmærksom på at IT starter op onsdag d10 september
Kl. 9.30 på friskolen
Vi glæder os til at se både gamle som nye brugere
Agnes
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Nyt fra kirken

Sommer, sommer og sol, havet og blæsten…
Så er sommeren kommet til Danmark.
Solcremen er fundet frem,
vandmeloner og jordbær indtages i
rigelige mængder og vinduerne slås
op, så den friske luft kan fylde lunger
og stuer.
Ahhhhh herligt !!! Jeg er sådan én,
som kører allerbedst på solenergi og
der er sikkert rigtig mange af jer, der
har det ligesom mig.

Gud Søn, Jesus Kristus er som lyset,
solstrålerne, som når helt her ned på
jorden, og som rammer os.
Gud Helligånd er som den varme,
solen giver, den energi og kraft og
styrke vi mærker når vi varmes op af
solens varme stråler.
Solen, Lyset, Varmen, sådan er det
også med Gud som Fader, Søn og
Helligånd. Én, men alligevel TRE.

I kirkeåret er vi nu nået frem til
trinitatistiden, tiden efter jul, påske
og pinse.

Når vi mennesker vælger at tro på
Gud, når vi vælger at tage imod
invitationen fra Gud, så er det som om
vi logger os på det netværk som
Hele Guds Kraft virker.
I trinitatis tiden får vi en masse at
vide om, hvad Julen, Påsken og
Pinsen betyder. Nu er det hverdag.
Nu skal vi ud og se, hvad evangeliet
kan bruges til i praksis.

Trinitatis betyder Tre-enighed, for i
denne tid er det Gud som den
treenige Gud, som Faderen, Sønnen
og Helligånden der bliver forkyndt
og det er derfor tid til at finde ud af,
hvad det vil sige, at Gud er ÉN
samtidig med at Gud også er
Treenig.

Derfor hører vi i denne tid en masse
om, sygdom og helbredelser,
næstekærlighed og fjendekærlighed,
synd og tilgivelse, ja, en masse om,
alt det vi mennesker går og roder med
til daglig.

Dette spørgsmål har altid fascineret
og undret mennesker. I 300-tallet gik
Efraim Syreren også rundt og
undrede sig over den TRE-ENIGE
GUD.

I TRINITATTIS tiden får vi altså
uddybet og forklaret Hvad Alt det med
Gud har med OS at gøre. Hvordan
Gud er os nær i vores LIV og
HVERDAG.

En dejlig solskinsdag kom han til at se
op på solen, og han tænkte, at Gud
Fader er som selve solen, der giver
liv og er alt levendes ophav, ja selve
livets kilde.
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Så velkommen i kirke også midt i
sommervarmen.
Kom indenfor og fyld dit indre med sol
og sommer og ny energi.

God sommer.
Mai-Britt

Menighedsrådsmøde: 21. august 2014 kl. 19.00 i Konfirmandladen.

Minikonfirmanderne foran Svenstrup Kirke

I slutningen af april begyndte 6 herlige drenge og piger fra 3. klasse til
minikonfirmand. Det har været en stor fornøjelse at undervise dem, og som
afslutning har de lavet en udstilling i kirken om ”Skabelsen” som kan ses frem til
uge 28 i kirkens våbenhus.

Maja viser minikonfirmanderne hvordan orgelet fungerer.
God sommer og tak for denne gang til Jesper, Josefine, Line, Katrine, Nikolaj og
Josefine.
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Kontakt Sognepræsten:
Hvis du har brug for en samtale, eller
hvis du skal bestille tid til en kirkelig
handling, så er du altid velkommen til
at kontakte din sognepræst:
Mai-Britt Josephsen Knudsen

Kirkebil:
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på
telefon 74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten.
"Kirkebil"
er
til
rådighed for enhver, der ellers har
svært ved at komme i kirke.
Kirkegården:
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02
og mobil 3145 8400.
Kirkens hjemmeside:
På: www.svenstrupkirke.dk finder
man alle relevante oplysninger om
kirken,
menighedsrådet,
gudstjenestetider, møder osv. Her kan
du tillige hente dig en relevant
prædiken eller en hjælpsom bøn.
Menighedsrådet:
Menighedsrådsmøde:
Torsdag den 21. august kl. 19.00
i Konfirmandladen.

Kalvehavevej 3, Svenstrup.
Mail: mbk@km.dk
Træffes bedst: tirsdag-fredag
kl.9-11eller kl.15-16 på
telefon: 74 45 62 05 /
mobil: 21 67 72 05.
Mandag er min fridag.

Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmøderne
bliver fremlagt i kirkens våbenhus.
Rådets medlemmer:
Leo Vindahl Olsen (formand)
Mona Boysen (næstformand)
John Svane Christensen (kasserer i
rådet)
Karin Stavski (kirkeværge)
Martha Thomsen (kontaktperson)
Kurt Christensen
graver Torben Nielsen (medarbejderrepræsentant).
Suppleanter: der er ikke flere
suppleanter.
Uden for rådet:
Organist: Maja Jørgensen (medarb.
repr.),
Regnskabsfører: Ole Rasmussen
Bygningssagkyndig: KlausWitte

Byfest på Svenstrup Forsamlingshus
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen ved d. 20 september.
Festen starter kl. 19. Kogekonen er bestilt,
samt musik og ekstra underholdning.
Endelig program kommer
i september nr. af bladet.
Glæd jer, det kan da kun blive godt,
med alle de glade mennesker der bor i Svenstrup og omegn.

Støtteforeningen
for
Svenstrup Friskole
Afholder loppemarked op til efterårsferien (uge 42 2014)
Derfor modtager vi gerne lopper
Henvendelse til
Berit tlf. 22 30 58 01
El.
Helle tlf. 51 92 08 78
For nærmere aftale om aflevering eller afhentning af lopper.
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Der blev cyklet i Svenstrup d. 31. maj
Støtteforeningen for Svenstrup Friskole havde arrangeret cykelsponsorløb og der
var deltagelse af 42 cyklister. Elever, forældre og kommende elever var hoppet
på cyklen og tilsammen fik de cyklet kr. 26971 ind, som bl.a. bliver brugt til
elevernes lejrskole til næste år.

Der var præmier til:
Miriam Wind og Niklas Madsen for hver 16 cyklede omgange på lang rute
Nicki Rogengell for flest omgang på kort rute
Rikke Høeg for flest indcyklede penge kr. 3000,Vi siger stor tak til alle der har sponsoreret cyklisterne og stor tak til
Arbejdernes Landsbank (Gildbro)
Sydbank (Augustenborg)
Bøger og Papir (Nordborg)
Super Brugsen (Guderup)
Jysk (Sønderborg)
Frøs (Sønderborg)
som alle sponsorerede en eller flere præmier til vores cyklister.
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Nord-Als folkedansere ønsker alle en god sommer
Mød os:
5.-13. juli i Reykjavik på Island – Nordisk B&U stævne
14-19. juli i Frederikshavn – Landsstævne
23-27.juli i Verninge – Familie landsstævne
22. august til Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg
2. september Kom og dans arrangement
På Alsingergården kl 19:30 – 22.

Sæson 2014-2015
B&U hold start den 4. september
0. kl – 2 kl
kl. 17 - 17:50 på Alsingergården
3. kl kl. 18 - 18:50 på Alsingergården
Voksne begyndere starter 9.september
Tirsdage
kl. 19.30 - 21:30 på Alsingergården
Ældrehold starter 10.september
Onsdage
kl. 14 – 16 på Langesøgården
Pris for sæsonen
B&U (u. 25 år): 260 kr.
Voksne: 450 kr.
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Nyt fra Friskolen
Udvidelse af skolen
Vi har i løbet af skoleåret oplevet stor
interesse for vores friskole og vores
elevgrundlag er vokset meget. Som
det ser ud i skrivende stund har vi 80
elever på friskolen fra næste skoleår,
hvilket betyder at vi udvider friskolen
fra næste skoleår med 1 ekstra
gruppe og underviser i 5 grupper.

mail til Tanja Andersen:
tanjaandersen@mail.dk eller på tlf.
22565234 (efter kl. 15 på hverdage).
Bestillingen skal ske inden d. 6. Juli
og der skal fremgå hvor mange og
hvilke størrelser man ønsker.
Herre og børne modellerne er ens og
dame model er med V udskæring og
en smule facon syet, de er helt
normale i str. De fås i børnestr. fra 2-3
år til 12-14 år og herre model str. S til
4XL og dame model str. S til 3XL. Se
billedet af logo på ryggen nedenfor.

Personale
Pga. udvidelsen har vi fået ansat 1 ny
lærer som hedder Hanne Clausen,
som har flere års erfaring som
efterskole og friskolelærer.
Yderligere vil Dorthe Madsen fra
næste skoleår være børnehaveklasseleder og varetage undervisningen i 0. klasse. Ligeledes vil hun
stadig være i SFO’en - dog i mindre
omfang.
Vi mangler i skrivende stund en ny
pædagog til næste år, som skal
varetage Dorthe’s tidligere funktioner
som SFO leder og støttelærer i Orion
gruppen. Vi håber dog at have ansat
en ny pædagog inden sommerferien.

Når de er fremstillet skal de skal
betales ved afhentning på
Kløvertoften 20 i Svenstrup, jeg giver
så besked når de er klar.
BESTILLING ER BINDENDE.

T-Shirts med friskole logo
Der kan nu købes T-shirts med
skolens logo på, de koster 100 kr. pr.
stk. og skal bestilles ved at sende en

Vh & god ferie
Bestyrelsen
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Cykelferie/hårdt arbejde fra d. 9. til d. 13. juni 2014

Med Svenstrup cykelklub til Vejle.
Mandag D. 9./ 6. Dag 1
19 personer var klar til afgang fra
Svenstrup kl. 9 præcis, med første
mål i Christiansfeld, hvor en guide
stod klar til at give os en rundvisning i
Frimenighedskirken den indre by og
kirkegården,
meget
spændende,
virkelig et besøg vær.

Tirsdag D. 10.6. Dag 2 Cyklede 36.
Km.
På cykel i skøn natur og historiske
omgivelser ad Bindeballestien i Vejle
Ådal fra Haraldskær til Harald
Blåtands bro i Ravning, videre til
købmandsmuseet i Bindeballe, som vi
besøgte og spiste vores frokost i
haven, humøret var godt og snakken
gik tværs over bordene, pludselig lød
der ”vinen” fra det ene bord, et lille
uheld hvor to af bordbenene gav efter,
og meget af maden og drikkevarerne
landede i skødet, vejret var heldigvis
godt så
tøjet blev hurtigt tørt igen, da først vi
kom på cyklerne.

I en lille nærliggende park, nød vi
vores frokost. Derefter besøgte vi
Egtved pigens grav, hvor vi fik vores
eftermiddagskaffe
med
dejlig
hjemmebag, for så at fortsætte til
Vejle vandrehjem der ligger i byen
Skibet. Rigtig gode værelser, alle med
udgang til en dejlig gårdhave hvor vi,
grundet det dejlige vejr, som vores
arrangører selvfølgelig også havde
sørget for, kunne nyde både
eftermiddags, aftenkaffe, synge, spille
kort og snakke hver aften, kunne ikke
blive bedre

Så begyndte sliddet, forud lå der
bakker og jeg mener bakker, lange og
rimelig stejle, sveden drev af os, da vi
endelig nåede Tørskind grusgrav med
Robert Jacobsens skulpturer, den helt
store energi til at gå rundt var der
ikke, men til gængæld var det dejligt
når vi kunne suse nedad bakkerne
igen. Efter en dejlig dag kunne vi
sætte os til bords til en fin to retters
menu, skulle hverken tænke på
madlavning eller opvask i 5 dage, det
gav kræfter.
Onsdag D. 11.6. Dag 3 Cyklede
(kun) 25 km.
Turen i dag gik til Kongernes Jelling.
De første 2,5 km. gik det bare op og
op, på fyldte maver efter en dejlig
morgenbuffet, det var hårdt. Vi nåede
til Jelling kirke, hvor vi atter fik en flot
runvisning og fortælling (på Alsisk) af
en tidligere Stevning
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mand. Frokosten nød vi på pladsen
ud for kirken. Op på cyklerne igen og
derud af, de næste par timer var det
bare op og op, ned igen for atter at
skulle op ad grusveje med dybe spor
fra kraftige regn skyld, nede i dalen
var der en væltede og fik tæerne i
klemme i egerne, der var ingen
telefonforbindelse, Agnes op på
cyklen for at hente hjælp, for meget
fart og så lå hun der også, heldigvis
var der nogen der var vendt om og
kom dem til hjælp, ingen større
skader.

Torsdag D.12.6 Dag 4
Cyklede 23 km.
I dag skulle vi igen
cykle
ad
Bindeballe
stien,
men
i
modsat retning ind
til Vejle by, hvor vi
skulle
besøge
Økolariet, som er
et viden og oplevelsescenter, en
verden af indtryk og oplevelser, meget
spændende. Derfra gik turen til
Skyttehuset, hvor vi spiste vores
frokost i de skønneste omgivelser
med udsigt til Vejlebroen og den store
bygning Bølgen. Nogle fik sig også en
middagslur på plænen i selvskab med
sin tomme Juleøl.

Øverst på en bakketop hvor vi stod og
pustede ud, kom der 5 store busser
med glade pensionister, gad vide
hvad de har
sagt om os, de
vinkede
alle
helt vildt, de fik
selv
følgelig
smil og vink
tilbage,
for
hvem ka` vi ka`
Vi nåede frem til Hopballe Mølle med
cafe` og det hele, der satte vi os godt
tilrette, næsten helt ude i vandet, fik
serveret kaffe og kage, var lige glade
med tiden for vi var trætte og sad for
godt, men vi skulle jo tilbage til
Vandrehjemmet, det gik straks op ad
bakke igen og det blev for meget for
gearet på et par cykler, så to med el
motor måtte hurtigt hjem for at hente
en bil, for at bringe de havarerede
cykler hjem, så sig ikke at bakkerne
omkring Vejle kræver noget, og så var
det jo også (Fandens fødselsdag)

Derefter var det op på cyklerne igen,
der var fundet en rute gennem et stort
skovområde, da det ikke er rart at
cykle inde i byen. Første stræk i
skoven var selvfølgelig en lang stejl
bakke, nå videre derud af, men et er
at se ruten på kortet, noget andet er
at følge den i virkeligheden, vi
landede flere gange ind mod byen, så
var det slut, men kom i stedet langs
med vandet under Vejlebroen, og
endelig fandt vi Bindeballestien igen,
så kendte vi vejen tilbage til
Vandrehjemmet, cyklerne blev hurtig
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pakket, (og igen skulle der piftes
nogle dæk) for at de kunne være på
traileren. Aftenen sluttede igen med
fællessang, kortspil og div. i
gårdhaven, godt trætte og fulde af
mange gode indtryk, gik vi til køjs.

Agnes og Brigitte havde igen formået
at arrangere en rigtig flot og
spændende uge for Svenstrup
cykelklub, selv vejrguderne havde de
styr på, hvad mere kan man forlange.

Fredag d. 13.6. Dag 5
Kl. ca. 8 gik vi til morgenkaffe, og
hvad skete, regnen stod i stride
strømme, vores morgensang foregik
under halvtag denne sidste morgen,
for derefter at tage afsked med
hinanden, alle glade og godt tilpas,
solskin alle dage, det var bare perfekt,
så pyt med lidt regnvejr til sidst.

Tak til alle for godt kammeratskab.
Ref. Eva Tagesen

Pigecykel til salg
til en 6-8 årig – kan afhentes for en halvtredser
hos Elli Berthelsen
Nordborgvej 133, Svenstrup
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Tak for opbakningen til ringridningen. 
Svenstrup ringridning blev afviklet første søndag i juni i dejligt sommervejr. 141
ryttere deltog, og havde en god dyst i galgerne. Muta in Brass spillede i optoget,
og gav et par numre på pladsen efterfølgende.
Konge blev Maria Clausen, Holmskov – Kronprins: Pernille Kolmos, Nordborg og
Prins: Christina Bonnichsen, Holm alle havde 24 ringe. Bedste Svenstrup rytter
blev Henrik Clausen ligeledes med 24 ringe.
I forbindelse med ringridningen havde SUF gymnastik arrangeret cykelringridning.
20 børn og 10 voksne var sprunget i sadlen, og dystede i 12 omgange om den
drilske ring. De havde det rigtig sjovt, så en opfordring til at flere benytter
lejligheden til en sjov eftermiddag næste år.
Resultater fra cykelringridningen 4-7 år:
Nr. 1
Malte Midtgård, 4 ringe
Nr. 2
Thea Espensen, 3 ringe
Nr. 3
Katrine Jørgensen, 3 ringe
Præmie for pænest pyntet cykel: Freja Duus og Jonas Carstensen
Resultater fra cykelringridningen 8-14 år:
Nr. 1
Josefine Lehmann, 8 ringe
Nr. 2
Sofie Lehmann, 7 ringe
Nr. 3
Christian Hansen, 5 ringe
Præmie for pænest pyntet cykel: Line Reese og Jesper Carstensen
Resultater fra de voksne, (beklager den mangelfulde navngivning)
Nr. 1
Manja, 11 ringe
Nr. 2
Carsten, 9 ringe
Nr. 3
Morten, 8 ringe

En stor tak til alle dem som hjælper til med arrangementet og dem
som sponserer præmier, eller bidrager på anden vis.
Mvh
Svenstrup ringriderforening.
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Annoncer

Bestyrelsen

Navne:

Mailadr:

Tlf.:

Formand :
Næstformand :
Kasserer:
Fodbold formand :
Gymnastik formand
Sekretær :

Karin Frost Jensen
Eline Brandt
Lotte Kümpel
Thorleif Petersen
Dorith Spenger
Ulla Schmidt

karin_frostjensen@sport.dk
eline_brandt@hotmail.com
kumpel@live.dk
thorleifpetersen@bbsyd.dk
dorith@bbsyd.dk
steimle.schmidt@gmail.com

2253 1887
2344 8603
2221 2489
2283 2890
2096 6505
3026 6087

Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard

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:
man-tors
fre-lør
søn

10.00-12.00 og 14.00-16.30
9.00-16.30
lukket
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HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Lige lidt nyt fra Henriettes private dagpleje.
Jeg passer i øjeblikket 3 børn. Mads, Sofi og Lucas.
Vores kære Colin, måtte vi sige farvel til, da han skulle i børnehave her den 1. juni. Vi savner ham allerede,
men når man bliver stor, så skal man jo videre. Mads skal ligeså i børnehave den 1. august, så han stopper her
den 1. juni. 1. august siger vi velkommen til en ny legekammerat, nemlig Riley. Det glæder vi os til. 1. oktober
starter Melissa også her hos os. Dejligt!
Dagplejernes dag er naturligvis også noget privatdagplejen 6430 fejrer. I år klædte vi børnene ud som små
klovne og besøgte Guderup plejehjem, hvor vi sang for beboerne og gik rundt og hilsede på. Jeg tror alle
havde en hyggelig dag.
Herhjemme i Svenstrup nyder vi det dejlige sommervejr, hvor vi oftest er ude hele dagen. Det er jo noget vi
heldigvis kan i dagplejen. Nogle dage benytter vi os af Nørreskoven, hvor vi tager madpakken med.
Der er i øjeblikket en plads ledig i dagplejen.
Har i lyst til at vide mere om min dagpleje, så kig ind på hjemmesiden: www.henriettesdagpleje.dk
Venlig hilsen Henriette

5% i bonus
AutoMester Fordelskort
Med dit AutoMester Fordelskort optjerner du 5%
bonus af dine kommende
værkstedsregninger.Bonusbeløbet fratrækkes altid
den efterfølgende regning.Det sker helt
automatisk.og det er gratis for dig.
Alle former for reparationer udføres!

Nordborgvej 54 Svenstrup tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.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.
2.
3.
4.
5.

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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