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Kære deltager på årets Brande 
Helse-og Livsstilsmesse 2021
Hjertelig velkommen til en udsolgt messe. Helt fantastisk, 
efter en noget stille start, det er stadig coronaen der spøger, 
så tror jeg nu, at Danmark er vågnet igen. Derfor åbner vi 
dørene for en messe med mange nye udstillere og selvfølge-
lig gamle kendinge. Tiden fra sidst, er gået med at planlægge 
nye messer fra Energien i Centrums side.

Men jeg har et spørgsmål til jer alle, gæster som udstillere. 
Skal vi have en messe hvert år i Brande? Hvad med en i Her-
ning og Esbjerg???

Det er blevet til en messe i Viborg, netop afholdt. Ny messe i Odense og Silkeborg. Og selv-
følgelig fifler jeg også med flere messer på Sjælland. Se kalenderen for kommende messer. 
Og tilmeld jer allerede nu.

Til vores gæster vil der som sædvanligt være udtrækning af diverse sponser gaver fra udstil-
lerne.
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Foredrag
Lørdag - Den Gamle Smedje
10.30 - 11.15 Mariel Møhlenberg . . . . .Ordløs kommunikation
11.30 – 12.15 Birthe Hansen  . . . . . . . . .Balance til livet
12.30 – 13.15 Nancy Fensmann  . . . . . .Afdødekontakt
13.30 – 14.15 Else Øxenholt Laursen . .Foredrag om Cannabisolie fra Wetality
14.30 – 15.15 Claus Pedersen  . . . . . . . .Åbning ind bag sløret
15.30 – 16.15 Robert Williams . . . . . . . .How to improve your ESP (foregår på engelsk)

Søndag – Den gamle Smedje
10.30 – 11.15 Jette Risum Hansen . . . . .Workshop, fælles healing.
11.30 – 12.15 Ingeborg Hjortsballe . . . .Komponere Livsglæde, Personlig udvikling fra  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .alt det du har indviklet dig i
12.30 – 13.15      Bodil Lildholdt Rytz . . . . .Healingskoncert
14.30 – 15.15 Hannibal Gabriel . . . . . . .Åndeverden har humor, hvorfor mig?!

Interessen for Sten og Krystaller  
startede allerede som barn. 
Slæbte altid disse med hjem fra ferier herhjemme og fra udlandet.  
For 5 år siden blev det mere aktuelt, da jeg i et klarsyn fik fortalt at nu skulle jeg 
starte med at sælge Sten og Krystaller i min forretning i Horsens. Da jeg flyttede 
til Sjælland, flyttede de med.  
Nu sælges de i forretningen på  
Algade 42 i Korsør.
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Foredrag – Lørdag
Lørdag kl. 10:30 – 11:15 i Den Gamle Smedje
Ordløs kommunikation

Stand nr. 34
Mariel Møhlenberg
Hvordan kan jeg udvikle mit sanse-sprog, og tale med mennesker uden 
talesprog? Forfatter, kunstner og foredragsholder Mariel Møhlenberg seer 
- sandsiger og healer

Lørdag kl. 11:30 – 12:15 i Den Gamle Smedje
Balance til Livet

Stand nr. 30
Birthe Hansen
Går du med en indre healer?
Har du en drøm om, at kunne heale dig selv og andre?
Og give den gave videre det er, at bringe noget i harmoni.
På foredraget vil jeg fortælle om Uddannelsen til Reiki l og ll Healer
Jeg vil fortælle hvad Reiki er, baggrunden bag og hvordan vi kan gøre brug af det i vores 
hverdag og professionelt. En lille øvelse bliver det nok også til.
Jeg er Reiki Master Birthe Hansen - 6. led efter Dr. Mikao Usui.
Håber vi ses. Verden har brug for healere!

Lørdag kl. 12:30 – 13:15 i Den Gamle Smedje
Afdødekontakt

Stand nr. 37
Nancy Fensmann
Jeg tager kontakt med jeres kære på den anden side, som jeg kan se, 
hvordan de har det. Åndelig kirurgi opererer jeg med hjælp fra de åndeli-
ge læger, hvad folk kommer med af fysiske skader.

Lørdag kl. 13:30 – 14:15 i Den Gamle Smedje
Foredrag om Cannabisolie fra Wetality

Stand nr. 2+3

Else Øxenholt Laursen
Du får en generel viden om cannabisolie både i dråbeform og cremer. 
Foredraget er tænkt for den almene dansker. Vi vil gennemgå følgende: 1) Kort om historien 
bag cannabisplanten. 2) Hvad er Cannabinoider fx CBG, CBD, THC osv. 3) Hvad er det endo-
cannabinoide system, som en israelsk forsker opdagede? 4) Der vil være mulighed for at 
stille spørgsmål samt købe produkter bagefter på standen. www.wetality.com/elselaursen
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Lørdag kl. 14:30 – 15:15 i Den Gamle Smedje
Åbning ind bag sløret

Stand nr. 46
Claus Pedersen
Hvad er det der ligger bag, eller over alt det der sker. Kan vi være vågne, 
så vi er på FORKANT til at være i NUET. Fremfor som altid at være styret 
af, det vi har oplevet. Alt ligger i lag, hvert lag er levende. Det være sig 
vores barndom, tidligere liv, imellem livene, men især grunden til at vi er inkarneret her lige 
nu, og samspillet med alle andre og hele universet. Det hele kan ses som en stor matriks, 
hvor alt spiller sammen. Så hvorfor, hvorfor, hvorfor. Hvad vi kan se, kan vi bruge eller frigø-
re. Det behøver ikke længere spøge i vores liv.

Lørdag kl. 15:30 – 16:15 i Den Gamle Smedje
How to improve your ESP (Foredraget foregår på engelsk)

Stand nr. 41
Robert Williams
The workshop will include some incredible ESP demonstrations from 
Robert. He will also speak about the Power of Your Mind. At the end of 
the presentation those attendees who have no prior knowledge of ESP 
will leave with a new outlook and perspective on how our minds can 
really change everything for the good, once we know how to use it. For attendees who have 
experience with ESP, they too will gain new tips and techniques as to how to improve every 
aspect of your life by using this innate ability. Robert is an International reader who’s client 
base extends around the world. He is also a renowned Hypnotist, Mind Reader, Dream 
Analyst and a much sought after Speaker concerning all things of the mind. He has written 
a new book titled ’Your ESP’ which is a superb insight into the power of your mind and is full 
of tips and techniques as to how to improve your daily life by improving Your ESP. He will 
have a limited supply of his book for sale over the two days.

Foredrag – Søndag
Søndag kl. 10:30 – 11.15 i Den Gamle Smedje
Workshop, fælles Healing.

Stand nr. 43
Jette Risum Hansen
Jeg vil gerne lave en lille workshop for 7-10 personer til fælles healing 
varighed ca. 40 min. til deltagere. Drik rigeligt med vand inden workshop-
pen. Når du kommer, vil derudenfor, være mulighed for korte spørgsmål 
- inden healingen starter. Prøv og skab ro når du kommer ind i rummet og slap så meget af 
du kan.
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Søndag kl. 11:30 – 12:15 i Den Gamle Smedje
Komponere Livsglæde, Personlig udvikling fra alt du har indviklet dig i.

Stand nr. 11
Ingeborg Hjortsballe
Hør om hvordan traumer fra tidligere liv, cellehukommelser fra forfæd-
re og dette liv, kan forløses via forskellige teknikker og transformeres til 
visdom. Der fortælles om TFT, Metasundhed, clairvoyance, regression, 
hooponopono, meditationer m.m. Få ro i tankerne, Få mere selvtillid. Få 
det bedre i kroppen, Få fred med din fortid, nutid og fremtid.

Søndag kl. 12:30 – 13:15 i Den Gamle Smedje
Healing gennem Musik.

Stand nr. 5
Bodil Rytz
Kan det virkelig være rigtigt? Er det muligt at kanalisere/komponere 
musik der er designet til at harmonisere ubalancer i kroppen - kan fjerne 
uhensigtsmæssige spændinger ikke blot i kroppen men også i sindet 
m.m.? Vær med på en lytter og døm selv! Jeg vil fortælle lidt om mine 
opdagelser, og de erfaringer jeg har gjort mig. Vi skal lytte til nogle optagelser af kanalisere-
de musiksekvenser, der har fokus på specifikke områder i kroppen bl.a. lymfe-, muskel- og 
knoglesystemet! Vi kommer desuden ind på musikkens healende egenskaber i forbindelse 
med overdreven angst og spændinger påvirket af den globale situation vi er i og/eller har 
været i det sidste års+ tid. Foredraget vil som udgangspunkt foregå i en spontan og glad 
atmosfære, hvor din humoristiske sans kommer med på prøve/arbejde, og hvor du får mu-
lighed for at deltage aktivt i et forløsende udtryk gennem lyd - krop og bevægelse! Glæder 
mig til at møde dig!

Søndag kl. 14:30 – 15:15 i Den Gamle Smedje
Åndeverden har humor, hvorfor mig?!

Stand nr. 33
Hannibal Gabriel
- Musikalsk personligt foredrag med; Hannibal Gabriel... Mit møde med 
den åndelige verden, startede i teenage-årene. Jeg havde der besluttet 
mig for at blive Grand Prix – Sanger, men åndeverdenen bankede forstyr-
rende på. Jeg manglede jordforbindelsen og blev derfor tvunget til at tage 
min spiritualitet alvorlig. Dette har jeg aldrig fortrudt og jeg har været venner med evnerne 
lige siden. En dejlig spirituel følgesvend fik jeg også med i købet. Mine evner har givet mig 
mange forskelligartede opgaver heriblandt uopklarede mordsager og spøgelsesjagt på 
tv. Igennem mit liv har det ofte været med blandede følelser at jeg har kunnet forudsige 
begivenheder og mit ellers positive livssyn er ind imellem blevet udfordret. Det samme er 
mine omgivelser. I forhold til min kunstneriske udvikling, blev min første sang og dens titel, 
pludselig meget rammende…”Du er ikke alene her.” I dag arbejder jeg som spirituelt medie 
i stor kærlighed og forståelse med den åndelige verden. Idet at jeg også kan fejre mit ‘37 års 
scenejubilæum’ - (1984-2021) Vedr. min kunstner-side, så vil dette foredrag blive så vil dette 
foredrag blive krydret med et par af mine sange undervejs.  Sprit-kram til jer alle derude, 
ligefra hjertet af mig, Hannibal Gabriel.
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Oversigt over udstillere - Brande 2021
Stand nr. 2+3  Else Øxenholt Laursen  Cannabisolie fra Wetality
Stand nr. 4  Erik Rørholm  Astro Design
Stand nr. 5  Bodil Lildholdt Rytz  Healing gennem musik
Stand nr. 6  Kurt Bertelsen  Jordstrålecentret
Stand nr. 7  Stinne Konge  My Golden Light House
Stand nr. 8  Kathrine Krogh Hoffmann  Kristen Spiritualitet
Stand nr. 11  Ingeborg Hjortsballe  Den 6. Sans
Stand nr. 12  Rakel Karlsen  Mærk dig selv
Stand nr. 13-15,17 Viki Birkekær  Din Clairvoyant – Viki´s Tarot
Stand nr. 16  Bente Knudsen  Boutique Bentes Corner
Stand nr. 18-21  Karen Knudsen  Salg af sten og krystaller
Stand nr. 22  Arne Møller  Info og salg af ASEA
Stand nr. 23 Ole Dam  Info og salg af ASEA
Stand nr. 24 Josepf Acuna Challco  Sten, Krystaller og Inka smykker
Stand nr. 25 Lør Sanne Carstensen  Solvækst
Stand nr. 25 Søn Marianne Katrine Clausen  Clairvoyance
Stand nr. 26 Inge Obel Nikken
Stand nr. 27+28 Karin A. Vestergaard  Stiftsudvalget: Kirken i Verden
Stand nr. 30 Birthe Hansen Bach  Terapeut og Master Reiki Healer
Stand nr. 33  Hannibal Gabriel  Spirituel medie
Stand nr. 34  Mariel Møhlenberg  Mariel
Stand nr. 35  Lotte Simonsen Ejstrupholm Helsehus
Stand nr. 36  Søsser Sejer  Clairvoyance i Medicinhjulet
Stand nr. 37  Nancy Fensmann  Healing, klarsyn og afdødekontakt
Stand nr. 38 Filip K. Søndergaard  Betania Kirkecenter 
Stand nr. 41 Robert Williams  Mentalist (Irland)
Stand nr. 42  Anette og Søren  Fuglevig Salg af Forever Living
Stand nr. 43  Jette Risum Hansen  Sjælehealerens værksted
Stand nr. 44  Bent Olesen  Healer
Stand nr. 45  Jan Daugaard  Energilifter
Stand nr. 46  Claus Pedersen  Livsvejviser
Stand nr. 47  Trine Catharina Sommer  Kanalisering

 

Drik Redox signalmolekyler 

Ole Dam Jensen 

oledam.teamasea.com 

28 71 65 35 

Snakker dine celler sammen? 

Arne Møller 
EtGodtTilskud.teamasea.com 

53 34 60 00 
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Stand nr. 16
Boutique Bentes Cor-
ner
Tøj og sokker af økologisk 
bomuld, uld og bambus. 
Natur sæber, Magic ring.
Bente Knudsen
27 89 06 81  
www.bentescorner.dk

St.nr. 13-15+17
Din Clairvoyant
Viki´s Tarot, Clairvoyance, 
Tarot
Viki Birkekær
60 24 54 15  
www.facebook.com/
din-clairvoyant

Stand nr. 12
Mærk dig selv
Zoneterapi/healing med 
trykpunkter eller clairvo-
yance
Rakel Karlsen
50 33 82 20

Stand nr. 11
Den 6. Sans
Engleterapi, TFT, Metasund-
hed, Clairvoyant vejledning 
og uddannelse
Ingeborg Hjortsballe
51 60 06 06  
www.den6sans-vejle.dk

Stand 8
Kristen Spiritualitet 
med Guds ånd
Salg af (andagts) bøger, væg-
kors, mannakorn o.a. Kristen 
spiritualitet med Guds ånd.
Kathrine Krogh Hoffmann
61 69 23 62
m.facebook.com/Kathrinekreationer

Stand nr. 7
My Golden Light Hou-
se
Broderier til Transformati-
on og Healing.
Stinne Konge
40 35 46 44  
www.facebook.com/mygol-
denlighthouse

Stand nr. 6
Jordstrålecentret
Vi tilbyder jordstråle opmå-
ling, rådgivning og neutrali-
sering af dit hus
Kurt Bertelsen
40 17 42 59  
www.jordstraaling.dk

Stand Nr. 5
Healing gennem  
Musik
Kanaliseret lyd og musik. 
Personlig indspillet Hjerte-
musik, Lymfemusik
Bodil Lildholdt Rytz  
40 16 07 60
www.galleri-guldlok.dk

Stand nr 2+3
Cannabisolier fra 
Wetality
Salg af Cannabisolie, som 
sports gel, dagcremer, 
spray og dråbeform m.fl.
Else Øxenholt Laursen
25 28 74 51 www.wetality.
com/elselaursen 

Stand nr. 4
Astro-Design
Gratis Tens smertebehand-
ling. Års- og fødselshoro-
skop
Erik Rørholm Larsen
86 83 60 39  
www.astro-design.dk  
www.aktivamesser.dk

http://www.bentescorner.dk
http://www.facebook.com/din-clairvoyant
http://www.facebook.com/din-clairvoyant
http://www.den6sans-vejle.dk
https://m.facebook.com/Kathrinekreationer/
http://www.facebook.com/mygoldenlighthouse
http://www.facebook.com/mygoldenlighthouse
http://www.jordstraaling.dk
http://www.wetality.com/elselaursen
http://www.wetality.com/elselaursen
http://www.astro-design.dk
http://www.aktivamesser.dk 
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Stand nr. 33
Hannibal Gabriel
Arbejdsform. Spirituel 
Tidslinje, Spirituel Medie, 
Entertainer, Kendt fra TV
Hannibal Gabriel
40 83 27 76  
www.hannibal-gabriel.dk

Stand nr. 30
Bach Terapeut og  
Master Reiki Healer
Formidler sundhed, glæde 
og balance til livet
Birthe Hansen
20 73 63 97

Stand nr. 27+28
Stiftsudvalget:  
Kirken i Verden
Samtale. Pusterum. Forbøn 
/ bøn med dig og Gud i 
centrum
Folkekirken i Viborg Stift
86 62 09 11  
www.viborgstift.dk

Stand nr. 26
Nikken
Magnetmadrasser, dyner, 
indlægssåler og smykker. 
Vand renser og kosttilskud.
Inge Obel
22 21 03 61  
www.nikken.eu

Stand nr. 25 (S)
Marianne Katrine
Clairvoyance & Medieskab, 
Komplementær holistisk 
Behandling
Marianne Katrine Clausen
25 54 39 77 
www.mariannekatrine.dk

Stand nr. 25 (L)
Solvækst
Kombineret behandling 
med TFT, Healing og Clair-
voyance.
Sanne Carstensen
60 88 58 45

Stand nr. 24
Josepf Acuna Challco
Sten, Krystaller og Inka 
Smykker
Josepf Acuna Challco
22 84 72 06
josacha0678@gmail.com

Stand nr. 23
ASEA
Salg og info om ASEA – sta-
bile Redox signalmolekyler
Ole Dam
28 71 62 35 
www.oledam.teamasea.com

Stand nr. 22
ASEA
Salg og info om ASEA – sta-
bile Redox signalmolekyler
Arne Møller
53 34 60 00  
www.EtGodtTilskud.teamasea.com

Stand nr. 18-21
KK Healing og Terapi
Salg af Sten og Krystaller
Karen Knudsen
26 70 39 76  
www.kkhealing.net

http://www.hannibal-gabriel.dk 
http://www.viborgstift.dk
http://www.nikken.eu
http://www.mariannekatrine.dk
http://www.oledam.teamasea.com
http://www.EtGodtTilskud.teamasea.com
http://www.kkhealing.net 
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Stand nr. 45
Her er mit Nye Jeg :-)
Ved healing – håndtering af 
fysiske og psykiske lidelser 
– udfordre mig!
Jan Daugaard
60 22 48 42  
www.energilifter.com

Stand nr. 44
Bent Olesen
Spirituel Livsstilskonsulent, 
Healing, Lydhealing, Klar-
syn, Clairvoyance
Bent Olesen
52 65 41 21

Stand nr. 43
Sjælehealer
Formidler af det kvantefy-
siske og renormaliserende 
felt – det sjælelige værens-
felt.
Jette Hansen
50 55 31 33  
www.sjaelehealer.dk

Stand Nr. 42
”Forever Illeruplund.. 
Naturlig-vis”
”Forever Living Produkter 
Aloe vera.”
Anette og Søren Fuglevig 
Andersen
86 51 14 14
https://myaloeveraskander-
borg.myforever.cc/store

Stand nr. 41
Mentalist
Tankelæser, Mentalist, 
Hypnotist
Robert Williams
www.robertreadings.com

Stand nr. 38
Betania Kirkecenter
Bøn for Syge
Filip K. Søndergaard
75 34 53 22 
www.betania.dk

Stand nr. 37
Balancehuset
Healing – Æterisk indgreb, 
Klarsyn og afdøde kontak-
ter
Nancy Fensman
51 32 64 30  
www.balancehuset-vejen.dk

Stand nr. 36
Clairvoyance i Medi-
cinhjulet
Clairvoyance i den shamani-
stiske cirkel
Søsser Sejer
42 23 32 98

Stand nr. 35
Ejstrupholm Helsehus
Zoneterapi, Massage, Aku-
punktur, Kranio-sakral
Lotte Simonsen
40787277  
www.ejstrupholmhelsehus.
dk

Stand nr. 34
Mariel
Talisman hjælper viljen, 
med at integrere hjertets 
intentioner
Mariel Møhlenberg
28 25 77 45

http://www.energilifter.com
http://www.sjaelehealer.dk
https://myaloeveraskanderborg.myforever.cc/store
https://myaloeveraskanderborg.myforever.cc/store
http://www.robertreadings.com
http://www.betania.dk
http://www.balancehuset-vejen.dk
http://www.ejstrupholmhelsehus.dk
http://www.ejstrupholmhelsehus.dk


11

Stand nr. 47
In Alignment
Clairvoyance via Healings-
billeder. Hvilket billede 
”taler” til dig?
Trine Catharina Sommer
60 16 09 45  
www.trine-catharina.dk

Stand nr. 46
Livsvejviser
Fortælling om regression 
og trance. Der tolkes også 
tarotkort på standen.
Claus Pedersen
40 11 75 73
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http://www.trine-catharina.dk
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DAGLIGVARER  
 LEVERET TIL DØREN
– fra din lokale REMA 1000 

KUNDER HANDLER FOR HINANDEN
SHOP.REMA1000.DK

•   Køb nemt og hurtigt alle dine  
dagligvarer på shop.rema1000.dk, 
eller hent appen REMA 1000 med 
Vigo på din mobil.

•  Intet minimumskøb og første  
levering er gratis.

•  En Vigo-indkøber handler varerne 
for dig i en REMA 1000 nær dig,  
og leverer dem  
til din dør.

Få hjælp til
at komme igang

– sms REMA 1000
til 1245*

Få hjælp til
at komme igang

– sms REMA 1000
til 1245*


