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Stjerner fødes og dør
Danmark, Neptun og kunstens verden
Vores land er inde i en meget markant periode, der
ifølge det nye Danmarkshoroskop er præget af
Neptun, som står for fantasier, drømme og myter.
Vi er inde i en tid, hvor vi netop har brug for myter, kunst, kultur og eventyr. Vi har lige tilendebragt en serie om myter, nemlig Derek Seagriefs
'Søgen efter en ny myte for planeten'. Dette flugter
jo fint med nævnte Neptunindflydelse i det nye
Danmarkshoroskop.
Da Neptun hører sammen med 12. hus i et horoskop, kommer landets institutioner, herunder
sundheds- og uddannelsesvæsenet ind i billedet.
Begge områder er Neptunramte, da Neptun stadig
spænder Danmarkshoroskopets hovedakser op en
stund endnu. Neptun står for alt, hvad der ikke
kan måles og vejes, herunder kunsten, som vi fokuserer på i dette nummer med et stjerneportræt
af Paul McCartney, der lige er fyldt 80 år, den hollandske maler Piet Mondrian, som ville have rundet 150 år i år – og inden for sportens verden –
som også hører under kulturen - har Jonas Vingegaard lige sejret i verdens største cykelløb, Tour de
France. Den nationale hyldest ville ingen ende
tage, så den 22. etape (hyldesten) blev på en måde
løbets længste.
Vi har desværre også mistet en af de største og
mest originale danske kunstnere, nemlig sangeren
og musikeren Povl Dissing, som døde i juli, 84 år
gammel. Læs nekrologen inde i bladet.
Interessant nok skete der også noget markant på
astronomiens område. En dansk astronom tog et
billede af universet. Alle disse stjerner blev født for
mindst 13 milliarder år siden. Læs mere på AstrologiHusets blog.
Den astrologiske kunst er naturligvis også repræsenteret i dette nummer, det ser vi både i Derek
Seagriefs nye artikelserie om Astrologi på Livets
træ og i Lars Thor Smiths artikler. Også i artiklen
om jordsjælene sniger kunsten sig ind, idet horoskopeksemplet omhandler milliardæren Nelson A.
Rockefeller, som var meget kunstinteresseret og

støttede kunstens verden på forskellig vis. Det er
usædvanligt, at vi bruger eksempelhoroskoper på
afdøde personer, men der ligger noget symbolsk i
dette, da vi har en serie på bedding om specielle
nedslag i historien, som enten er ret ukendte eller
har haft stor betydning historisk set. Vi lægger i
næste nummer ud med Christian IV, som så Jesus
under en længere våbenhvile i en krig i Tyskland,
som på det tidspunkt var dansk.
Tilbage til dette nummer, hvor vi på Light-siderne også går kunstens vej og se på bl.a. Rolling
Stones, som har 60--års jubilæum i år, Olivia Newton John, Pusle Helmuth, Kim Kardashian m.fl.
Og så glemte vi Prinsesse Mary, som blev 50 år i
februar, så hende kigger vi også på denne gang.
Aase Kjærgaard skriver ’Udkigsposten’, som meget interessant handler om et punkt i horoskopet,
der ikke er skrevet ret meget om - nemlig punktet
Priapus. Glæd dig til at få en forklaring. Benja Frederiksen skriver om tarot: Ypperstepræsten og Tyren, 'lysets bolig'.
Vore faste rubrikker findes selvfølgelig også i dette nummer: Daglige horoskoper, kvartalshoroskoper, Rigets tilstand, boganmeldelser og meget
mere.
Nok så væsentligt er det, at der lige op til deadline på dette nummer kom nyt om Scandinavian
Star, som falder fint i tråd med artiklen i forrige
nummer. Derfor kommer et indslag i både næste
nummer og på AstrologiHusets blog om dette
emne.
Det er snart tid at forny dit abonnement på Horoskopet, se annoncen på side 39 med de nye
abonnementspriser. Hvad angår udfordringerne
med levering til visse adresser, kan vi glæde de pågældende abonnenter med, at vi har skiftet distributør.
Velkommen til et nyt og afvekslende nummer af
Horoskopet. God læselyst!
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Bjergkongen fra Thy
bruger kærlighed som doping
Det hører til sjældenhederne, at vi her i bladet bringer stof fra sportens verden. Det
bruger vi i stedet AstrologiHusets blog til.
Men med Jonas Vingegaards sejr i årets
Tour de France, må vi nødvendigvis dispensere, da der er tale om en national begivenhed ud over det sædvanlige. Fejringen af
Vingegaard, der nærmede sig tilbedelse,
kan snildt måle sig med EM i 1992 i fodbold
og Bjarne Riis’ sejr i Touren i 1996.

Jonas Vingegaards vej til den gule trøje:
2007
2013
2014
2016
2019

Thy Cycle Ring
Aalborg Cycle Ring
Odder Cycle Klub
Team ColoQuick-Cult
Jumbo-Visma

Jonas Vingegaards skelsættende sejre/
rekorder
Af Karl Aage Jensen

en nordjyske familiefar er sprunget ud som
den ultimative cykelstjerne. Man anede allerede hans kvaliteter som cykelrytter sidste år,
da han avancerede fra hjælperytter til tourstjerne med
2.-pladsen i Tour de France. I år trådte han et trin op
på sejrsskamlen og erobrede Tour-trofæet og den gule
trøje. Jonas Vingegaard har slået vingerne ud og har
givet feltet baghjul. Men kan han gentage succesen til
næste år, og kan kærligheden overvinde alt?
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2012 - Alpe d'Huez på 42 minutter
2016 - 2. plads i Tour of China
2017 - 1.plads i Tour du Loir-et-Chers ungdomskonkurrence
2018 - Tidsrekord Col de Rates - 6,5 km på
13.02 min.
2019 - Etapesejr i World Tourløbet Polen
Rundt
2020 - Debut i Vuelta a España
2021 - 2. plads i Tour de France (årets cykelrytter i Danmark)
2022 - Vinder af Tour de France

ANNONCER I HOROSKOPET
Maya Fridan

Forhandles af Matas og helsekost
samt netbutik www.human-balance.dk

NEURORZALL

clairvoyant rådgivning privat & erhverv

Naturlig hjælp
til din sundhed

Personlig rådgivning & afdødekontakt.
Virksomheds rådgivning.
Mentorforløb erhverv som 3 eller
6 måneders forløb.

Næring til hjerne og nervesystem.
Forbedrer hukommelsen. Kan have en positiv
effekt på hjernens funktioner og hjælpe til at
forbedre koncentration og intelligens.
Kan afhjælpe og forebygge stress.

Studieforløb erhverv ”Optræn din
intuition/clairvoyante evner”.
Workshops på Masterclass niveau.
Korte workshop forløb.

Ekstrakt af brahmi, gotu kola,
curcumin, havtorn og peber.

Tlf. 40 46 48 40 post@maya-fridan.dk

Tilmeld dig mit nyhedsbrev på
www.maya-fridan.dk

Få et anderledes
HUMAN BALANCE Aps · Tlf. 40 74 74 67 · mail: info@human-balance.dk

Se mere på human-balance.dk

helbredstjek!
IRISANALYSE (Kroppens ubalancer kan ses i øjet)
AKUPUNKTUR (Behandling – moderne laserudstyr)
HOMØOPATI (Naturmedicin af planter og mineraler)
ZONETERAPI
Heilpraktiker Jørgen Nonnegaard
Tysk eksamineret naturmediciner
Klinik i AstrologiHuset, Teglværksgade 37.4, 2100 Ø
samt Bystævnet 25, 5792 Årslev, Fyn, tlf. 65 99 16 84
www.nonnegaard.dk

Clairvoyance / Charlottenlund
Har du brug for et kærligt skub?
Lyset er der altid, selv når udfordringerne overskygger
Kontakt clairvoyant, medie og
healer Inga Larsen
Ring 41 43 98 51
ingalarsen1007@hotmail.com

ASTROLOGISK
ANALYSE
Husk at anskaffe dig den uundværlige efemeride

Raphaels Ephemeride 2023
Pris 129,- kr. + evt. porto

Fødselshoroskop – Årsprognose
Børnehoroskop – Synastri
- 30 års erfaring Jesper Bernth-Andersen
Tlf. 6063 1791

‡

Den kan bestilles på www.astrologi.dk
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DRØMMETYDNING
Med clairvoyant vejledning
Ønsker du at forstå, hvad du drømmer?
Drømme - en hjælp til selvhjælp. Ved brug af clairvoyance og 29 års erfaring,
kan jeg professionelt hjælpe dig med at forstå dine drømme.
s Telefonkonsultation, coaching, kurser og foredrag
s 1-årig uddannelse i drømmetydning
drømmetydning for
for dig,
dig, som
som vil
vil bruge
bruge
det professionelt, eller til personlig og spirituel udvikling
s Forfatter til bogen “Drømmenes Kraft” (Sphinx forlag)

mail@hellehewau.com

Mirza Mølgaard
29 års erfaring
SAB-certificeret
Mirza Mølgaard s tlf. 46 15 16 48 s www.mirza-molgaard.dk

Læs referencer på www.mortenkrabbe.dk

AYURVEDA
CBT
X HEALING
X MASSAGE
X
X

Prøv
pulsdiagnose
Et redskab til kost,
livsstil, fysiske,
psykiske og åndelige
problematikker

Netbutik med
stort udvalg i
Ayurvediske
produkter

HUMAN BALANCE Aps · Tlf. 40 74 74 67 · mail: info@human-balance.dk
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Personlig
henvendelse på
tlf. 40 74 74 67

ASTROLOGISAMTALE
Bliv klogere på hvordan du kan udfolde flere af dine iboende muligheder.
Bestil en astrologisamtale med
psyko-astrolog Sune Andersen.
Du går hjem med en plan til at
komme videre i dit liv.

w w w. l y s e t s k i l d e . d k
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ASTROPEUTEN

LARS THOR SMITH

PRØV AT FÅ LAGT HOROSKOP PÅ EN NY MÅDE!
Ønsker du at gå i dybden med dit horoskop, så prøv min store horoskoptype,
“Fødselshoroskop de luxe“!
Den metode, jeg bruger, ser fødselshoroskopet som et frø – og det, der gror af frøet,
er dit konkrete livsløb! Horoskopet er samlet inclusive 3-4 samtaler. Desuden har jeg
udviklet en metode, der stiller skarpt på Saturn-Pluto-konjunktions betydning.
Se hvad dette aspekt kommer til at betyde for netop DIG!
Se mere på www.astropeuten.com, linket Horoskoptyper/Fødselshoroskop de luxe
og Vidnedsbyrd, med reaktioner fra nogen af dem, der har prøvet dette og andre af
mine horoskoper. Kontakt: astropeuten1909@gmail.com

ENGLE · TAROT · ORAKEL
TERNINGER
Vi fører stort set alle engle-, tarot- og orakelkort
på dansk

Til HOROSKOPETs abonnenter

Det er tid at forny
dit abonnement på
Horoskopet for 2023
Vi har skiftet distributør, så du vil fremover modtage bladet med PostNord.
Nye priser i 2023:
e-magasinet koster kr. 289,00/år
Trykt blad koster i 2023 kr. 389,00/år
Blad i løssalg koster i 2023 kr. 99,00/stk.
De stigende papir- og trykkepriser er
desværre medvirkende til, at vi er nødt
til at hæve prisen på det trykte blad.
Ønsker du at ændre dit abonnement
fra trykt blad til e-magasin, så giv os
besked på karl@astrologi.dk

Fantastiske terninger
giver dig svar – og du lærer
samtidig astrologi
Brug astroterningerne som
orakel- eller tarotkort
Med dansk manual

AstrologiHuset
Teglværksgade 37
2100 Kbh. Ø
www.astrologi.dk

Astrologisk Boghandel og astroshoppen:
www.astrologi.dk
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Super efterårs- og vintertilbud
gælder til årets udgang – HALV PRIS
Ove von Spaeth: Tycho Brahes magiske verden 190,00 kr.
Lars Thor Smith: En dag på Jorden 175,00 kr.
Lars Thor Smith: Månefaseastrologi 99,00 kr.
Begge Lars Thors bøger samlet: I alt 250,00 kr.

50 kroners markedet:
Karl Aage Jensen: Kinesisk Astrologi
Den store kinesiske øvelsesbog
Birthe Kirk: Horoskopets tydning
Birthe Kirk: Hold dog op med at være så god
Per Henrik Gullfoss: Dit stjernetegn
ÉN DAG PÅ
JORDEN
Per Henrik Gullfoss. Astrologiens eventyrlige verden
Marie Jørgensen: Min vej til clairvoyance
Sven F.F. Svensson: Tycho Brahes stjerner
Charles Carter: Politisk astrologi
Claus Houlberg: Dansk astrologis historie
Carl V. Hansen: Astrologisk lærebog
Choisnard: Slægtsastrologi
Waerden: Dyrekredsens oprindelse
Lars Steen Larsen: Klassisk hermetik og astrologi
Sven F.F. Svensson: Astrologiens videnskabeligt belyst
Cornelius: Samling af alle numre af museets tidsskrift Cornelius
Carl Jansky: Astrologi, ernæring og sundhed
Poul Riber Schacksen: Stjernedrys (eventyr for børn)
Liz Greene. Mit stjernetegn (Astrologi for børn)
LARS THOR SMITH

24 astrologiske portræ4er

FORLAGET MUSEUM ASTROLOGICUM

Bestil fortegnelse over antikvariske bøger på dansk og engelsk her:
karl@astrologi.dk – Alt reserveres på karl@astrologi.dk
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Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I ASTROLOGIHUSET

Astrologi –
En moderne guide til det
kosmiske
Theresa Cheung
176 sider, kr. 299,95
Forlaget Turbine

Irene Christensen
Pioner for moderne
astrologi i Danmark
Ove von Spaeth
206 sider, 250,00 kr.
Zenith IC

Ved himlens dør
William Peters og Michael
Kinsella
312 sider, 299,95 kr.
Borgen

Ny udgave
Visdomshjulet –
en shamanistisk rejse
Alberto Villoldo
244 sider, 299,95 kr.
Borgen

Theresa Cheung har udgivet
en lang række bøger om
krop, sind og ånd, og flere
af dem er blevet bestsellere.
Hun er oversat til mere end
30 sprog. I denne bog fortæller hun om, hvordan
astrologien ikke længere er
indviklet og forbeholdt nørder, men er et let tilgængeligt redskab, som alle kan
bruge. Men hun understreger også, at man selv vælger, hvordan man vil bruge
de ressourcer, man har fået
med ved sin fødsel.
Hun instruerer kort i,
hvordan man ser og forstår
de forskellige symboler, der
findes i et horoskop. Derefter er fokus på soltegn, månetegn, Ascendant og elementer. Efter en gennemgang af disse, giver resten
af bogen en række ritualer,
der inddrager astrologien,
og som er beregnet til at
forandre det følelsesmæssige, fysiske og spirituelle liv.
Man kan altså arbejde med
sin personlige udvikling i
mange forskellige sammenhænge, alt efter hvad der
er vigtigt i ens liv for tiden.
Bogen er smukt illustreret
med farvede billeder tegnet af Alessandro Cripsta.
- Aase Kærgaard

Irene Christensen var en vigtig pioner i den udvikling af
astrologien i Danmark, der
har fundet sted siden midten af forrige århundrede.
Så det er dejligt her at få en
omhyggelig gennemgang
af hendes mange engagementer og initiativer. Irene
Christensen døde i 1976,
men både IC-Instituttet og
Månedsbladet Stjernerne
eksisterer stadig den dag i
dag.
I bogen her får vi mulighed for at følge hendes omfattende indsats på de mange områder, hun beskæftigede sig med. Vi ser eksempler på, hvordan hun har
arbejdet for at udbrede
kendskabet til astrologien i
en større offentlighed. Og
vi får en lang række citater
af hendes egen omtale af
astrologien.
Et stort afsnit er helliget
en gennemgang af indholdsfortegnelsen i tidsskriftet Stjernerne fra 19561989.
Bogen er rigt illustreret i
farver, og indbundet i stift
bind. Den er et fund for alle, der gerne vil kende mere
til den danske astrologi.
- Aase Kærgaard

Undertitlen lyder: ‘Hvad oplevelser med døende kan
lære os om at dø godt og
leve bedre’. Bogen handler
om de såkaldte ’delte dødsoplevelser’, hvor den døende og en eller flere andre
personer er med i dødsoplevelsen. For nogle år siden
fik William Peters en helt
speciel oplevelse sammen
med en døende patient på
et hospice i San Francisco.
Han passede en patient, der
lå bevidstløs hen. Williams
fik pludselig en oplevelse
af, at han svævede sammen
med patienten i rummet.
Patienten så på ham og smilede, og kort efter var Williams tilbage i sin krop, mens
patienten døde. Han indsamlede derefter ca. 20 andre eksempler og fandt
mange ligheder i disse delte
dødsoplevelser.
Bogen handler om usædvanlige, visuelle og sansemæssige oplevelser ved livets afslutning – på tværs af
kulturer og religioner verden over.

Så landede en ny udgave af
denne fine klassiker om indianske og shamanistiske
traditioner, som er et avanceret redskab til personlig
udvikling og forvandling af
vores planet.
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NYE FANTASTISKE KORT

VISDOM
Jette Knudsen
52 kort, 365,00 kr.
Eget forlag
Disse kort er en nyskabelse,
da de både leveres som løse
kort i en pose sammen med
et antal rosakvarts krystaller. Kortene fås også samlet
med en spiral til en solid lille bog. Dermed kan den enkelte bruger vælge den løsning, der passer bedst. Kortene er dybe, inspirerende
og healende. Hvert kort har
en overskrift og en tekst

ANMELDELSER

med uddybende ord med
dagens bekræftigelse, der
inviterer til refleksion, valg
og forandring. Kortene er
indbydende og brugervenlige og kan varmt anbefales.
Prisen er 365,00 kr., det vil
sige 1 krones visdom pr.
dag. Kan købes hos forfatteren selv og i AstrologiHuset.

at elske og acceptere sig
selv og at anerkende negative følelser som noget,
man kan lære af og derefter give slip på. På den måde kan man blive kanal for
guddommelig velsignelse
og få tillid til, at alt udfolder sig, som det skal, og
som det reelt er bedst for
én selv og dermed den helhed, man er en del af.
Kreative vitaminer
orakelkort
Lise Meijer
48 kort, 269,00 kr.
Fønix Musik
Alt, hvad der kommer fra
Fønix Musik, er kvalitet. Nu
er der lige udkommer to
nye kort med guidebøger.
Dette kortsæt uddeler kreative vitaminer til krop og
sjæl med enkle og udviklende budskaber. Illustrationerne er karakteriseret af
lys og livsglæde. Guidebogen indeholder indsigtsfulde tekster og giver på poetisk vis forståelse af livets
dybere sammenhængeKortene giver håb og inspirerer til at beslutte, hvordan dit næste skridt i livet
skal udformes.
Guddommelige hjerte
orakelkort
Tosha Silver
52 kort, 239,00 kr.
Fønix Musik
Disse 52 kort med guidebog
er hver især en bøn om
transformation. Her kan
man bede universet om
støtte til positiv forvandling
i livet. Kortene inspirerer til

kende, før man kan udøve
tydningskunsten.
Til inspiration for den mere visionært begavede rummer bogen derudover et afsnit, hvor de enkelte planeters billedlige udtryk er tegnet.
Borregaard fremhæver,
at en tydning ikke kan begrænses til analysen af de
enkelte elementer. Disse
bør alle ses i relation til helheden, som er noget andet
end bare summen af delene. I kombinationsøvelserne fra fire og fremefter
nærmer han sig horoskopets tema ad andre kanaler.
Borregaard kalder det rammeplaner, krydret med
konkrete erfaringer. Og
han opfordrer til, at man
gør sine egne iagttagelser
og på den måde videreudvikler dette område af tydningen, som langt fra er
færdigudviklet.

Der er tale om en bog,
der kan give stor inspiration
til den, der vil fordybe sig i
astrologien.
– Aase Kærgaard
Disse tre bøger anmeldes
senere. Omtaler kan læses
på www.astrologi.dk/shop
Håndens landskab – grundbog
i håndlæsning
Tahoma
276 sider, 333,00
kr. Eget forlag
Holistisk medicin
Lissa Rankin
368 sider, 299,95
kr. Borgen
Yoga som
spirituel praksis
Svend Trier
208 sider, 249,95
kr. Gyldendal

Et mirakel er sket
Når en ældre bog dukker frem af glemslen, fortjener den en omtale. Alle har troet, at denne bog var
udgået fra forlaget for længst, og så dukker et antal
bøger pludseligt og mirakuløst frem:

Astrologisk tydningsbog
II
Jan Borregaard
227 sider, stift bind,
kr. 297,50.
SB-forlag
Som det fremgår af bogens
bagside er den en videreførelse og udvidelse af 1.
bind. Denne gang henvender den sig til den mere
øvede astrolog.
Bogen rummer en række
kombinationsøvelser, byggende på Borregaards egne
erfaringer med at arbejde
med klienter. De første tre
kombinationsøvelser fokuserer på horoskopets enkelte dele, som Borregaard
kalder fagets håndværksmæssige side. Den må man

En beretning om
Livet i efterdødsverdenerne
Franchezzo
293 sider, 169.95 kr.
Sankt Ansgars Forlag
Vi har igen været heldige at falde over en
gammel, men væsentlig
udgivelse i serien Vis-

domsbøgerne fra det
ikoniske forlag Sankt
Ansgars Forlag. Under
pseudonymet Franchezzo giver denne forfatter
en autentisk beretning
om livet i efterdødsverdenerne.
Sjælen placerer sig efter den fysiske død der,
hvor den ifølge guddommelig lov hører
hjemme karaktermæssigt – som når en genstand finder nøjagtigt
det niveau i vandet, der
svarer til dens vægtfylde. Bogen beskriver fx,
at lige meget hvor dybt
man måtte synke i livet,
er der altid kærlige væsener fra oven, som er
parate til at hjælpe og
støtte – en anderledes
bog om livet i efterdødsverdenerne.
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SKANDINAVIENS STØRSTE BOGHANDEL INDEN FOR ASTROLOGI

AstrologiHusets
Boghandel
En verden af inspiration.
Besøg Danmarks hyggeligste
boghandel og se på det
spændende udvalg eller kontakt
os efter det, du søger

Bøger
Dvd
Cd
Englekort
Tarotkort
Ikoner
Buddhaer

Religiøse statuer
Penduler
Bekymringsdukker
Æteriske olier
Personlige eventyrbøger til børn
... og meget mere kan ses
på www.astrologi.dk

Vi skaffer alle bøger hjem
Husk også AstrologiHusets Antikvariat
med mange brugte bøger til billige priser
Vi fører alle produkter fra Fønix
Musik og Fønix Living

AstrologiHuset . Teglværksgade 37, 4.th. 2100 Kbh. Ø Tlf. 36 45 05 45 kontakt@astrologi.dk www.astrologi.dk
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BK returuge 50

Et rigtigt eventyr!
Bestil en bog til dit barn med navn, alder og andre personlige oplysninger,
og se dit barn blive hovedperson med dets eget navn i et rigtigt eventyr.
Alle bøger fås på forskellige sprog.

Babybogen
til piger og drenge

Bogen til det nyfødte barn med den
allerførste godnathistorie. Alle de
kendte data fra fødslen såsom vægt,
længde, tidspunkt, dato, hospital m.v.
indgår også i bogen.
En dåbsgave der ikke findes magen
til.

Den perfekte gave til små
prinser og prinsesser
Prins Vincents
eget
godnateventyr

Du kan vælge
følgende
indbinding:
Hardcover
Pris: 199 kr.
Spiralryg
(børnevenlig)
Pris: 169 kr.

Personlige sider efter ønske til:
• Foto
• Barnets første finger- og håndaftryk
• Gæstebog
• Andet
• Du designer selv bogen
• Kan leveres med 1 billede af
barnet til 59 kr. (tilvalg)
Har du særlige ønsker, så send os
en mail eller ring på tlf. 3645 0545

D
perf en
e
gav kte
e

Hestebogen
Personlig bog med
og om heste.
Bestem selv navnet
på barnets hest i
bogen.

Fødselsdagsbogen
Barnet glæder sig til
sin fødselsdag og
drømmer hele natten inden om ti nøgler og elleve døre.
Hvad er der mon
bag den sidste dør?

Dyrenes
Eventyrland
Barnet besøger
Dyrenes Eventyrland sammen med
sit krammedyr.
En personlig historie der er velegnet
til de mindste.

Cirkusbogen
Kom på rundtur i hele cirkusset. Barnet
og vennerne møder
klovnen, elefantungen, heste og meget
mere på turen rundt.
En bog til både drenge og piger i 4-7 årsalderen.

Dinosaurbogen
Barnet kommer på
en spændende tur til
dinosaurernes land
sammen med en
énhjørning.

Bondegårdseventyr
Dyrene på gården er i
oprør. Der er noget
helt galt. Hanen har
gemt sig. Hvorfor er
hanen så vigtig? Som
mesterdetektiv løser
barnet denne gåde.

Zoobogen
Barnet kommer en
tur i Zoo. Der tælles
dyr – op til 10. Der
købes slik, leges og
meget mere.
En sød bog til de
mindre børn.

Gæstebog til
barnedåb –
dreng / pige
Personlig gæstebog
med barnets navn,
kirke, dåbsdatoen og
feststed samt din personlige hilsen trykt
ind i bogen.

Pris kr. 199,–
Tillæg:

Dit barns horoskop
Få en flot horoskoptegning og en
tydning af Solen, Månen og
Ascendanten til 125,- kr.

Samlet pris kr. 324,–
for eventyr og horoskop
Der påregnes et leveringsgebyr på 50 kr.

AstrologiHuset
Teglværksgade 374,
2100 København Ø
Tlf. 36 45 05 45
e-mail: kontakt@astrologi.dk
www.astrologi.dk

