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Kontaktudvalg

Kære læsere!
Et nyt år har vi taget hul på, 40. årgang for
ESvenstruppe’.
Vi har nu overstået den korteste dag, og mest mørke
tid, der er kommet lidt sne og en uge med frost
grader, hvordan resten af vinteren bliver ved vi ikke.
Vi ser dog frem et godt forår, og forhåbentlig en god
sommer.
Vi havde i oktober måned indsamling af penge til
driften af ESvenstruppe’. Det var med glæde
kasseren kunne gøre resultatet op, et positivt resultat.
Det ser vi som et tegn på, at der stadig er behov for
lokalbladet. Bestyrelsen vil hermed sige tak til alle jer
der har støttet, og med dette resultat er muligt at
udkomme planmæssigt 10 gange i 2016.
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE
Januar 2016:
31.1.16
kl. 10.30
Februar 2016:
7.2.16
kl. 11.00
14.2.16
kl. 19.00
21.2.16
kl. 10.30
28.2.16
kl. 10.30

MJK

Højmesse

MJK
MJK

Fastelavn/Frokost*
Valentinsdag /Musik*
Menighedsgudstjeneste
Højmesse

MJK

Marts 2016:
6.3.16
kl. 10.30 MJK
13.3.16
Sogneindsamling.
20.3.16
kl. 10.30 MJK
24.3.16
kl. 17.00 MJK
25.3.16
kl.10.30 MJK
27.3.16
kl. 10.30 MJK

Højmesse
Ingen gudstjeneste*
Konfirmation*
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

* Se mere under ”Det sker i Svenstrup Kirke”

Menighedsgudstjeneste og Kirkevært
Svenstrup kirke
I Svenstrup Kirke har vi en ordning med kirkeværter og vi holder også
menighedsgudstjenester.
Ordningen har fungeret siden 2007, og årligt holdes der 6-8 menighedsgudstjenester uden
præstens medvirken. Kirkeværter medvirker ved alle sognets gudstjenester. Mere om det
senere, først lidt om menighedsgudstjenester:
Ordningen med menighedsgudstjenester blev indført fordi vi oplevede, at når vores præst
holdt fri, og gudstjenesten blev flyttet til f.eks. kl. 9.00, så kom der ikke rigtig nogen i kirke.
Derfor spurgte vi Biskoppen, sammen med vores præst dengang, - Peter Ruge- om vi
måtte holde menighedsgudstjenester i stedet, for så
kunne vi holde gudstjeneste på et mere passende tidspunkt. Det fik vi lov til, og det var
starten på vores menighedsgudstjenester.
Når vi holder menighedsgudstjenester er vi altid to der medvirker til gudstjenesten.

Vi forbereder gudstjenesten sammen: Vi vælger salmer og skriver prædiken over
søndagens tekst. Vi fordeler tekstlæsningerne, prædiken, trosbekendelsen osv. mellem os.
Liturgien er fastlagt og er næsten identisk med vores normale højmesse. Dog er der aldrig
hverken dåb eller nadver til disse gudstjenester hvor præsten ikke medvirker.
Men der er altid en kirkevært med, organisten spiller og koret- eller et par korsangere,
synger velsignelsen.
Vi har også mulighed for at eksperimentere ved menighedsgudstjenesten, med f.eks. andre
musiske indslag.
Planlægningen af disse menighedsgudstjenester sker ved, at vores præst melder ud et halvt
år i forvejen, hvilke gudstjenester vi kan melde os ind på. Vi er på 6-8 gange om året i alt, og
i menighedsgudstjenestegruppen, melder vi så hver især ind, hvilke søndage vi kan.
Kirkevært ordningen, som vi omtalte før, blev indført midt i 1990'erne, da kordegnen
gennem mange år holdt op, og der i stedet blev oprettet et børnekor.
Kirkeværterne består af omkring 10 frivillige, som skiftes til at påtage sig kordegnens
opgaver.
De tænder lysene i kirken og på alteret, tager imod kirkegængerne ved kirkedøren,
udleverer salmebøger og viser tilrette, beder indgangs- og udgangsbøn samt kirkebøn og
hjælper til ved nadveren, hvis de har lyst til det.
Bønnerne der bedes af kirkeværterne, føles mere levende, fordi de til stadighed fremføres
af nye mennesker, som hver især farver bønnes ord med det, de hver især kommer med.
Kirkeværten bringer derfor hver gang noget nyt med til gudstjenesten, som derfor aldrig
stivner i alt for faste rammer. Oplevelsen af at være kirkevært gør, at man føler sig mere
"hjemme" i kirken og gudstjenesten føles mere som et fælles anliggende.
Ordningen er et konkret udtryk for menighedens myndighed, ”det almindelige
præstedømme” som Luther kaldte det. For oplevelsen af myndighed er nu engang ikke blot
forbundet med retten til at sidde på sin kirkebænk og synge til Guds ære, men snarere til
det at tale og handle i kirkerummet.
Derfor bidrager kirkeværtsordningen til en gudstjenestepraksis, hvor menigheden i langt
højere grad er langt tydeligere til stede i kirken.
Dette medvirker til, at kristendommen/åndens tilstedeværelse ikke bare er præstens
ansvar, men alles. Herved skabes en stemning i kirken, der betyder, at der er plads til alle.

Forfatterne af ”klummen” og et par af Svenstrups kirkeværter:
Susanne Thorning, Martha Thomsen og Asta Broesby-Olsen.

Husk: Kirkebilen kører:
KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet.
DET SKER I SVENSTRUP KIRKE:
Fastelavn-Familiegudstjeneste-Frokost
Søndag den 7.2.16 kl. 11.00 inviteres hele familien til en børnevenlig gudstjeneste i
Svenstrup kirke.
Kom meget gerne udklædt 
Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandladen og
derefter slår vi katten af tønden.
Tilmelding nødvendig. Ring/sms til Mai-Britt på
21 67 72 05 og meld dig til. Gratis 
”FYRAFTENS MEDITATION” I SVENSTRUP KIRKE.
Mandag den 1.2. kl. 17.00-17.30
Mandag den 29.2. 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.
Valentins gudstjeneste den 14.2. kl. 19.00.
Tema-gudstjeneste om kærlighed og venskab.
Kom og lyt til dejlig musik og hør læsninger og syng med på sange om
kærlighed.
Valentinsdag er en gammel kristen tradition, som stammer helt tilbage fra
Rom i år 270 e.Kr.
I Danmark er det ikke en officiel højtidsdag, men vi kender traditionen med at
sende Valentinskort fra engelske og amerikanske film.

Støt verdens fattigste kvinder ved Sogneindsamlingen for
Folkekirkens Nødhjælp den 13.3.16

CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR
ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN
VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD.
Onsdag den 10.2.16 kl. 14-16:
Musik og sang-eftermiddag med hygge, kaffe og fællessang og små
fortællinger.
Onsdag den 30.3.16 kl. 14-16:
Vi får besøg Børge Movild, Nordborg, som er pensioneret læge og som vil
fortælle os om et projekt i Tanzania for fattige gadebørn, som han er meget
engageret i og som støttes af en gruppe danskere.

Kom og vær med til nogle hyggelige timer. Tilmelding
senest mandagen inden på
tlf: 2167 7205. (Gerne sms.)
STUDIEKREDS FOR VOKSNE I KONFIRMANDLADEN
Med udgangspunkt i 3 små bøger om ”Tro” ”Håb” og ”Kærlighed”, fra serien
”Tænkepauser”, Aarhus universitet, og ud fra små oplæg ved præsten - som lægger
op til debat, vil vi sammen undersøge de tre temaer, tro, håb og kærlighed.
Vi mødes på følgende dage fra kl. 19.00-21.00:
Onsdag den
3.2.16
Onsdag den
2.3.16
Onsdag den
30.3.16
Onsdag den
6.4.16
Onsdag den
27.4.16
Onsdag den
4.5.16
Bøgerne kan købes ved hos sognepræsten for 50 kr. for alle 3, når man melder sig til
studiekredsen. Ring: 21 67 72 05/ mbk@km.dk senest 1.2.16

ÅRETS KONFIRMANDER
20. MARTS 2016 :
Amalie Søllingvrå Matzon
Sofie Katrine Hoffland
Jacob Bonde Hansen
Noelyn Baquilar Hess
Jens Frank Voss
Julie Følsgaard Maron
Helene Kliver Anker
Henriette Juul Nelsen
Sebastian Leander Junk
Nicolai Hess
Melanie Patricia Rogengell
Oliver Meeder
Oliver Bagaslao Marcussen

Hjertelig Tillykke!
Hjælp med at gøre dagen ekstra
festlig:
Hejs flaget for vores
konfirmander!

DØBTE I SVENSTRUP SOGN: Ingen
VIEDE I SVENSTRUP KIRKE: Ingen
DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP
KIRKE :

Kjestine Eleonore L.Petersen,Nordborg
Christian Nissen, Stevning
Ellen Espensen, Torup

MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN KL. 19.00:
Onsdag den 24.2.
Torsdag den 17.3.

KONTAKTOPLYSNINGER:
Præst:

Graver:

Formand:

Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup
Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14
tlf: 74 45 62 05 /
mobil: 21 67 72 05
Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på
kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00
Leo Vindahl Olsen.
Tlf. 74 45 82 11/
mobil: 26 74 62 11
Mere information:
www.svenstrupkirke.dk

Ny organist: Vi er i øjeblikket i gang med ansættelse af en ny organist. Vi
håber,
vi har fået det på plads til februar. Mere herom i næste udgave og på vores
hjemmeside: svenstrupkirke.dk og facebook.

Nyt år = valgår til menighedsrådet
I efteråret 2016 er der valg til menighedsrådet.
Er du interesseret i at stille op eller høre om menighedsrådsarbejdet, så
kontakt formand Leo Vindahl Olsen – tlf. 7445 8211 / 2674 6211 leovindahl@gmail.com, eller et af de andre medlemmer af menighedsrådet.
Kontaktoplysninger findes på www.svenstrupkirke.dk.
Der er orienteringsmøde og opstillingsmøde tirsdag den 13. september 2016.
GODT NYTÅR fra Svenstrup Menighedsråd

Nyhedsbrev fra Svenstrup friskole:
Godt nytår… Skal der lyder fra
personalet og bestyrelsen fra
Svenstrup friskole, med ønske om
alt godt i det nye år. Vi glæder os til
at dele ud af oplevelser og
udviklingen på friskolen med jer.
Som afslutningen på det gamle år
vil vi sige tak for den fine opbagning
og fremmøde ved juleafslutningen i
Svenstrup kirke d 18-12, hvor 45
elever deltog i det flot lucia-optog
for at fejre julens kommen.
Så er et nyt år allerede i gang og,
det er hverdagen på friskolen også.
Allerede nu er aktiviteterne på
friskolen startet, så sæt X i
kalenderen for d. 10-11/2 kl. 19 er
der teater i forsamlingshuset.
I år er det 4-7 kl. der opfører
teaterstykket: Gargoliens gåde!
Efterfulgt af kaffe og kage.
Planlægningen af det kommende
skoleår er så småt i gang, og pt. er
.

der 15 børn skrevet op til
kommende 0 kl. Men der er stadig
ledige pladser… Der vil blive
afholde infomøde for kommende 0
kl. tirsdag d. 24-2 kl. 19 på
friskolen.( yderligere information
kommer senere).
Tiden for den årlige
generalforsamling nærmere sig.
Det er tirsdag d. 26-4 kl. 19 i
gymnastiksalen på friskolen.
Forslag til dagsorden skal være
indgivet senest d. 1-4 på mail til
formanden,
carstensen.morten@gmail.com
Friskolen mangler:
Vi står og mangler nogle stigereoler
evt. ABC-reoler, så hvis nogen har
nogle tilovers er vi interesseret.
Kontakt gerne Jens Væggemose.
På vegne af bestyrelsen for
Svenstrup friskole

Tusind tak for alt det fine garn jeg har modtaget,
det har varmet to gange.
Først hos mig og senere på varmestuen hos
kirkens korshær.
De blev meget glade for alle de handsker +
tæppelapper jeg kom med.
Kærlig hilsen Mary Kjær

Vil du være med til at bringe storken
tilbage til Nord-Als.
så
Velkommen til
Stiftende generalforsamling i
Nord-Als Storkelaug
Den 2. marts kl 19. på
Oksbøl Friskole

” Storke vennerne
Kontaktperson Polle mobil 40164980

Lokalhistorisk forening
Afholder ordinær generalforsamling
Mandag d. 14. marts 2016, kl. 19,00 i Kulturhuset i Stevning.
Dagsorden ifølge vedtægter:
 Valg af dirigent
 Formandens beretning
 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 Fastsættelse af kontingent
 Indkomne forslag
 Valg af bestyrelses medlemmer, på valg er:
Vagn Hesselager, Elsebeth Breede, Sine Møller,
Inger Marie Christiansen
 Valg af 2 suppleanter, samt revisor og revisor
suppleant
 Eventuelt
Efter generalforsamlingen serveres kaffe og lagkager.
Bestyrelsen.

Generalforsamling i Svenstrup vandværk 2016
Tirsdag d. 8 marts, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer
Valg af protokolfører
Formandens beretning ved Gert Johansen
Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Jørgensen
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
 På valg til bestyrelsen er Jørgen Jørgensen og Hans Jacob Møller
 På valg til revisor er Kirsten Kock
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen)
7. Eventuelt

Udsættelse
E´Svenstruplaugs planlagte Top Møde med

borgere og foreninger er udsat
Vi havde ikke taget højde for Friskolens teaterforestilling på
forsamlingshuset.
Mødet er ikke aflyst men udsat.
Beklager meget

Bestyrelsen

År 2015 i E´Svenstruplaug
Vi startede året med et godt besøgt
borgermøde hvor der var mødt rigtig
mange op, Vi fik en god orientering
omkring Nordals Visionsgruppens arbejdet
med efterfølgende gruppearbejde omkring
Svenstrup .Der kom mange gode ideer.
Der er blevet gjort rent i grøfter og
vejkanter i foråret.

Fly Museum i Svenstrup bliver ikke til
noget i E´Svenstruplaug´s regi.
Blomsterløg. Kommunen har givet
Svenstrup ca. 1500 stk. disse er sat .
Det bliver spændende at se til foråret, en
stor tak til kommune for løgene og de
frivillige for plantningen .

Velkomstfolder for Svenstrup er i gang
Krolf. Ejvind Wolf forespurgte om en
krolf bane i Svenstrup. Kommer rigtig i
gang i foråret 2016 ved Stolbroladen
IT for seniorer er flyttet hen på
Forsamlingshuset og der er kursus onsdag
formiddag. Der er altid plads til flere
kursister. Tak til friskolen for den tid vi har
været der
Ricks stensamling har vi fået styr på
takket være Anni Thy, der er lavet en
aftale med kommunen om at vi står for
pasningen og åbningstider i de nuværende
lokaler,
MTB. Her arbejdes der med Etablering af
Mountainbike ruter på Nordals. Tanja
Herum har kontakten til kommunen og
Peder Holme har det praktiske. Den første
rute Bittenlunden er næsten på plads

Sommerfesten var godt besøgt og uddelte
for første gang årets bommert
Uge 42 er et godt aktiv hvor vi afslutter
med fællesspisning og kåring af årets
ildsjæl i Svenstrup.

Andre tilbagevenden begivenheder er:
badebroer, Sankts Hans, Juletræstændig
Derudover har vi også deltaget i
Landsbyforums møder, været involveret i
Nordals Visionsgruppe arbejde for at få
hele Nordals med i det fremtidige arbejde
bl.a. omkring Synliggørelse af vores egn.
Vi har et godt og aktivt Laug der er med til
at synliggøre Svenstrup
E´ Svenstruplaug

Efterlysning;
Åretsbommert 2016
Hvem skal have prisen for årets bommert,
Kender du en som har lavet en pinlig og sjov
fejlhandling eller en udtalelse
som var pinlig, med et lidt uheldigt udfald.
Som på en sjov måde kan blive delt med os andre?

.

For ikke at an støde nogen
gøres dette på en kærlig, men sjov måde.
Forslag kan indgives til E’Svenstrup laug

Oprydnings dag i Svenstrup !
Lørdag den 13 April 2016 kl 9.00
E’Svenstruplaug indbyder til ”Ren og smuk by” dag, hvor vi i
fællesskab vil samle affald og skrald som flyder rundt i byen. Dette er
en fortsættelse fra sidste år på at gøre vores by smuk og indbydende
at være i, som rigtig mange af jer skrev på listen over de ting, vi kan
gøre i Svenstrup til ”by forskønnelse”.

Vi starter lørdag kl 9.00, med fælles ”stående” morgenmad i
skolegården, derefter bliver der udleveret plastik hansker,
opsamlingsgriber, guleveste og affaldssække, og så fordeler
vi os
rundt i byen og samler affald.

Håber rigtig mange af jer vil komme og være med  Husk
byen er vores alles ansvar.
Tilmelding til Agnes på tlf: 40989289 senest den 8/3.
Mvh
E’Svenstruplaug

Svenstrup Frivillige Brandværn

Udrykninger siden juni 2015:
03-06-2015
Naturbrand – Bål var efterladt og uden opsyn
24-06-2015
Min. forurening-Mindre spild - Olie spildt på vej.
12-10-2015
Min. forurening-Mindre spild - Formentlig hydraulik olie spildt.
Strækning ca. 1 km.
17-10-2015
Min. forurening-Mindre spild - Oliespild på fra Apotekergade til
Skoletoften
05-11-2015
Min. forurening-Mindre spild – Oliefilm på vej
26-11-2015
Assistance Autosprøjte – Kælder oversømmet pga. regnvejr
26-11-2015
Assistance Autosprøjte – Oversømmet i Vollerup pga. regnvejr. 3
dages indsats.
04-01-2016
Min. forurening-v/FærdselsUheld – Dyr påkørt. Vej fejet for glasskår
Andre opgaver vi har hjulpet med
Siden juni har vi hjulpet med:
- Nedvaskning af ridestalle i forbindelse med arbejdsdag på rideskolen
Ny brandmand M/K?
Svenstrup frivillige brandværn har brug for et par nye brandmænd / kvinder i brandværnet.
Hvis du kan svare ja til dette, så er det lige dig vi har brug for:
- Er du mellem 18 og 40 år.
- Har du lyst til at gøre en forskel når uheldet er ude.
- Har du et fornuftigt helbred.
- Har du lyst til at tage en uddannelse som brandmand – Gratis.
- Er du bosiddende i / omkring Svenstrup.
For mere info, tag kontakt til en brandmand du evt. kender, eller kontakt en fra brandværnets
bestyrelse.
Kaptajn: Anker Thy – 20629133
Vicekaptajn: Michael Enggaarg – 51718663
Sekretær: Torben Petersen – 24805461
Kasserer: Jens Johansen – 40240476
Best.medlem: Kenneth Svendsen – 20761216
www.svenstrupbrand.dk

Koncert med:

"Himmerland"
Dansk multikulturelt folkband
I det gamle skovfogedsted Nygård i Nørreskoven på Als
Tid:

Søndag 28. februar kl. 16.00

Program:

Folkemusik på tværs af grænser og kulturer

Medvirkende:
Det danske folkband "Himmerland" et multikulturelt sammensat orkester med nogle af
Danmarks absolut bedste musikere.
Entre:

Entre vil være (incl. kaffe) 100 kr.

Billetter:

Sælges ved døren. Billetter kan forudbestilles
hos Birgitte Romme på tlf: 41570519 eller
e-mail broa@bbsyd.dk.
Arrangør: Foreningen Nygård (www.nygaard-als)

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Nørreskov-Skolens 8. klasser og deres klasselærere vil gerne sige

Mange tak
til alle de mange butikker og firmaer, der har støttet os med præmier til vores årlige julebanko. Vi
vil også gerne takke de mange, der havde lyst til at få en fornøjelig eftermiddag sammen med 8.
klasserne, der stod for arrangementet.
Det er dejligt at opleve den positive modtagelse, vi altid får i lokalsamfundet, når vi kommer rundt
– uden al den hjælp og positive opbakning, vi møder, kunne vi slet ikke gennemføre et sådant
arrangement.
Det blev en rigtig fin eftermiddag, hvor vi havde ca. 90 gæster. Skolens 5. klasser gik Lucia, der
blev sunget julesange til klaver og trompetsamspil og derefter spillet banko. – Jo, det var en fin
begyndelse på en julemåned.

Mange venlige hilsner

Lilian, Camilla og Rie
(klasselærerne)

Skoleindskrivning – opstart i 0. klasse
Dit barn er skolepligtigt i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Indskrivningen omfatter alle børn,
uanset om de skal gå i kommunal folkeskole, fri- og privatskole.
I 2016 sker indskrivningen fra den 15. januar til og med den 31. januar 2016. Dette foregår via
Sønderborg Kommunes hjemmeside på flg. link:
http://sonderborgkommune.dk/borger/indskrivning-i-skole-og-sfo
Du skal brug NemID til indskrivningen.

Med venlig hilsen
Carina Lykke Bielefeldt
skoleleder
clbi@sonderborg.dk - www.norreskov-skolen.dk
Tlf.: 8872 6878 - mobil: 2790 6878

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
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Nord - Als Autoværksted
Tlf.: 74456306 – www.nord-als-auto.dk

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Efteråret er nu kommet og det betyder bl.a. Modne frugter fra træerne.
Vi har i år høstet blommer for derefter at lave blommemarmelade.
Hvert barn fik med stor stolthed sit eget glas marmelade med hjem.
Snart vil vi en tur i skoven og finde materialer til vores årlige juledekorationer.
I legestuen har vi i forår/sommerperioden opholdt os ude i haverne. Nu er det så tid til, at
komme indenfor og som vi plejer, vil det foregå i Guderup aktivitetscenter en gang i ugen.
Jeg passer nu 4 friske drenge i alderen 1-2 år.
Nu har jeg så lige en enkelt ledig plads tilbage, så hvis i er interesserede da ring til mig og vi
kan aftale et besøg, så i kan se og høre om hvem jeg er.
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.
I er også velkommen til; at kigge ind på min hjemmeside: www.henriettesdagpleje.dk
Venlig hilsen Henriette

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

Skal du holde fest, eller er der andre lejligheder, hvor du gerne vil have,
at dine gæster overnatter, tæt på hvor du bor, til rimelige priser, så kan
vi tilbyde overnatning til 10 personer med mulighed for 4 ekstra
opredninger.
Pris:

250 kr. pr. person pr. nat uden morgenmad (inkl. linned)
300 kr. pr. person pr. nat med morgenmad (inkl. linned)
900 kr. pr. nat pr. lejlighed (sommerhus koncept)

Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet.
Kontakt os:
E-mail: linda@maron1.dk
Tlf.: 20491918
www.maron1.dk
Eller kig forbi og se lejlighederne.
Der afregnes kontant eller pr. Mobilepay ved ankomsten

