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Odense Helse- og 
Livsstilsmesse 2022 
Efter en vellykket ny messe i Silkeborg, glæder jeg mig 
til endnu en ny messe, nu i Odense. 

Det bliver spændende at møde fynboerne. Har sikkert 
snakket med mange af jer før, da jeg i flere år, har 
deltaget på Eriks messe i Congres Centret. Nu er det 
Energien i Centrum, der prøver med denne messe i 
Dok 5000. 

Ønsker jer alle velkommen på en spændende messe med mange skønne udstil-
lere. Her vil du møde mange gamle kendinge og heldigvis også nogle nye. Til alle 
udstillerne ønsker jeg for jer, at I får en super messe. 

KH Karen

Karen Knudsen, Tlf.: 2055 0787

 
Vordingborg
29 + 30 oktober 2022

Vejle
4+5 marts 2023

Odense
21+22 maj 2022

Viborg
8+9 oktober 2022

Horsens
3+4 september 2022

Helse- og Livsstilsmesse

Deltag på - eller besøg 
vores inspirerende messer

www.energienicentrum.dk
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Foredrag
Lørdag: 
 
10.30 – 11.15       Susan-Ann Sundgaard . . . . . . .Kend dine vaner 

11.30 – 12.15 Hening Svaneløkke . . . . . . . . . . Healing med De åndelige læger 2,0 

12.30 – 13.15 Nancy Fensman  . . . . . . . . . . . . Afdødekontakt 

13.30 – 14.15 Lolita Solsikke Christensen . . . Lyd, Mantra & en duft af Engle 

14.30 – 15.15 Galina Saikova Sørensen . . . . . Healings Workshop, Kærlighed til dig selv 

15.30 – 16.15 Susan Jørgensen . . . . . . . . . . . . Workshop, Energi og grænsesætning  

17.00 - 17.45 Hanibal Gabriel . . . . . . . . . . . . . Åndeverden har humor, hvorfor mig?! 

Søndag: 

10.30 – 11.15 Jan Daugaard . . . . . . . . . . . . . . . ”The secret to real Life” 

11.30 – 12.15 Jette Risum . . . . . . . . . . . . . . . . . Workshop, fælles healing. 

12.30 – 13.15 Josepf Acuna Challco  . . . . . . . . Krystal-healing og Energi 

13.30 – 14.15 Claus Pedersen . . . . . . . . . . . . . Oplysning og opløsning med Lyset fra før skabelsen 

14.30 – 15.15 Moorggan Gerdorff  . . . . . . . . . Sjælsbevidsthed 

15.30 – 16.15 Hening Svaneløkke . . . . . . . . . . Healing med De åndelige læger 2,0

Jordstrålecentret - Kurt Bertelsen - Vestergade 80, Strib - 5500 Middelfart
T: 64401742 / M: 40174259 - kurt.bertelsen@jordstraaling.dk - www.Jordstraaling.dk

Kan man fjerne jordstråler?
Nej, men ... 

 - Jeg kan neutralisere de skadelige jordstråler i din ejendom
 - Jeg lokaliserer jordstrålerne i din ejendom 

Jeg skræddersyr en jordstråleafviser til din bolig
 - Jeg garanter, at du er Jordstrålefri efter en måned
 - Jeg giver 6 års garanti på jordstråleafviseren
 - Jeg overvåger jordstråleafviseren gratis i 6 år
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Foredrag – Lørdag 
Lørdag kl. 10.30 – 11.15
Kend dine vaner

Stand nr. 3
Susan-Ann Sundgaard 
Vi har alle vaner - både dårlige og gode. De fleste af vores vaner 
er kommet fra vores barndom - nogle genetiske, men de fleste 
er bestemt af ens omgivelser såsom ens forældre og dér hvor 
man bor. Det meste af vores dagligdag og liv er styret af vane-
mæssige adfærd og vi gør ting uden at tænke over det - om vi vil det eller ej. Vidste 
du, at vi kan bryde de dårlige, gamle vaner, skabe nye, positive vaner og dermed 
forbedre vores liv? Det kræver en ny og for nogen lidt ulogisk tankegang, disciplin 
og vilje, men de nye resultater er det værd. Kender du dine vaner? 

Lørdag kl. 11.30 – 12.15 
Healing med De åndelige læger 2,0 

Stand nr. 17 

Hening Svaneløkke 
De åndelige læger 2,0 er afdøde læger der har valgt at fortsætte 
deres lægegerning også selvom de er døde. Hvad ville du bede 
om hjælp til, når du står overfor De åndelige læger 2,0? 

Oplev med dine egne øjne det som du ikke troede var muligt, når De Åndelige Læ-
ger 2,0 går i gang med healing. Flere får mulighed for at få healing af De åndelige 
læger 2,0.  

Du har måske set Hening Svanelykke i TV eller hørt ham i radioen, der i mange 
år tidligere har formidlet beskeder fra afdøde. Nu tager han i stedet kontakten til 
afdøde læger, der har betegnelsen De Åndelige Læger 2,0. Healingen sker både 
normal bevidsthed og i trance hvor de afdøde læger overtager hans krop for at 
hjælpe dig. Mange fortæller på magisk vis om sygdomme og smerter der forsvin-
der. Er det indbildning og er der en logisk forklaring? Lav din egen vurdering og få 
nøglen til forandring.  

Stemningen og energien vil summe af Magic Con Energy, når Hening Svanelykke 
formidler den stærke healingsenergi. Det er svært at forstå, hvad der i virkelighe-
den sker. Du vil finde ud af hvor stor betydning energi har i dit liv for om du har det 
godt og det liv du elsker at leve på alle områder. 
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Lørdag kl. 12.30 – 13.15 
Afdødekontakt 

Stand nr. 21 

Nancy Fensman 
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 åndelige læger, hvad folk kommer med af fysiske 
skader. 

Lørdag kl. 13.30 – 14.15 
Lyd, Mantra & en duft af Engle 

Stand nr. 23 

Lolita Solsikke Christensen 
Et forunderligt univers af frekvens, energi & magi er hvad jeg vil 
prøve at formidle. Hele mit liv har jeg været nysgerrig på om, der 
virkelig er mere mellem himmel og jord. Det har været en søgen 
efter min sandhed. Hvem er jeg? Ikke i forhold til andre, men til mig selv. Jeg vil 
fortælle om min rejse gennem livet, om Engleparfumernes tilblivelse og brug. Du 
vil opleve tibetanske syngeskåle, lære mantra til brug i dagligdagen, og blive guidet 
til mødet med din skytsengle. Redskaber jeg har brugt og udforsket i min egen rej-
se gennem livets udfordringer. Redskaber som fjerner blokeringer, giver indre ro, 
løfter din energi, så du husker, hvem du virkelig er. Det hele med en duft af engle. 
Et magisk univers ud i brugen af dine sanser med visheden om, alt er trygt & godt. 

Lørdag kl. 14.30 – 15.15 
Healings Workshop, Kærlighed til dig selv  

Stand nr. 26 

Galina Saikova Sørensen 
Kærlighed er den bærende kraft for LIVET. 
Jeg inviterer dig til en healings-workshop, hvor vi åbner rum til 
selvkærlighed inde i os selv. 
Undervejs igangsætter vi en healings proces, der understøtter de nødvendige funk-
tioner i vores virke – fysisk, psykisk og følelsesmæssigt. 

Velkommen til en workshop med selvforkælelse 
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Lørdag kl. 15.30 – 16.15 
Workshop – Energi og grænsesætning 

Stand nr. 29 
Susan Jørgensen 
Susan Jørgensen - healer og spirituelt medium, vil fortælle om 
og guide deltagerne igennem nogle øvelser, der giver en forstå-
else af energi og bevidsthed, og hvilken betydning det har for 
at kunne sætte sunde grænser både over for andre mennesker og for åndelige 
væsner. Lær noget om dig selv og få nogle simple værktøjer til at blive bedre til at 
lave naturlig grænsesætning. 

Lørdag kl. 17.00 – 17.45 
Åndeverden har humor, hvorfor mig?! 

Stand nr. 90 

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 ånde-
verdenen bankede forstyrrende 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 krydret med et par af mine sange undervejs. Spirit-kram til jer alle 
derude, lige fra hjertet af mig, Hannibal Gabriel. 

Foredrag – Søndag 
Søndag kl. 10.30 – 11.15 
”The Secret to real life” 

Stand nr. 46 

Jan Daugaard 
Et foredrag om Livet før, efter og via programmet. “Hvem vil du 
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helst lægge dine hænder i hvis du skal bestige Mount Everest. En Guide ikke sandt? 
en der har besteget bjerget ikke sandt.? Nu handler foredraget ikke om det fysiske 
bjergbestigningsevent, nej det handler om personlig Udvikling, og det er hvad 
dette foredrag er om. Jeg vil på foredraget fortælle om min succes i min person-
ligheds rejse, den rejse som nu har gjort mig til Livsrejseguide. Så måske bliver dit 
valg af guide til dit Nye Liv mig, hvem ved, Og det får du vished om via foredraget. 
“Oggg…. Du må meget gerne låne af min succes til at bestige“ - “Dit Mount Everest”. 

Søndag kl. 11.30 – 12.15 
Workshop, fælles healing 

Stand nr. 47 

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 workshoppen. 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. 

Søndag kl. 12.30 – 13.15 
Krystal-Healing og Energi 

Stand nr. 60+61 
Josepf Acuna Challco 
Kom og hør mit foredrag om krystaller, healing og energi.  
Hvordan vi bruger krystaller i vores hverdag. 
Hvordan krystaller udviklede vores civilisation og førte os til 
modernismen.  
Hvordan krystaller er blevet brugt i forskellige kulturer - inkaerne, mælkevejen etc., 
etc.  Glæder mig til at møde dig. 

Søndag kl. 13.30 – 14.15 
Oplysning og opløsning med Lyset fra før skabelsen 

Stand nr. 50 
Claus Pedersen 
Lyset fra før skabelsen. Forstå dets gennemstrømmende, oply-
sende og opløsende effekt på de mørke steder og pletter i dit liv, 
krop, organer, celler ja endog det der binder cellerne sammen. 
Median, nerve og energi baner, og alle dine ydre energi legemer. 
Især følelse og mental legeme, men også de kosmiske og sammenhængen med alt 
omkring dig. Måske er der tid til en lille demo. Se mere på Livsvejleder.dk 
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Søndag kl. 14.30 – 15.15 
Sjælsbevidsthed 

Stand nr. 69 A
Moorggan Gersdorff 
Hør hvordan du får bedre Sjælskontakt. Og åbner op for den 
uendelige Universelle kilde af visdom og energi. Lær hvordan du 
bruger din intuition og dit hjerte og får budskaber fra Univer-
set. Moorggan Gersdorff er Mental coach, forfatter og spirituel 
underviser med røntgensyn. Han er skaber og grundlæggeren af Bevidsthedsmedi-
cin. Er født med clairvoyante og healende evner. 
Desuden arbejder Moorggan med at øge kendskabet til den alternative sundheds-
branche, som mangeårigt medlem af LNS-bestyrelse. 
LNS er en paraplyorganisation for alternative behandlere, skoler, foreninger og 
brugere. LNS er non-profit og drives på basis af frivilligt, ulønnet arbejde. 

 Søndag kl. 15.30 – 16.15 
Healing med De åndelige læger 2,0 

Stand nr. 17 
Hening Svaneløkke 
De åndelige læger 2,0 er afdøde læger der har valgt at fortsætte 
deres lægegerning også selvom de er døde. Hvad ville du bede 
om hjælp til, når du står overfor De åndelige læger 2,0? 

Oplev med dine egne øjne det som du ikke troede var muligt, når De Åndelige Læ-
ger 2,0 går i gang med healing. Flere får mulighed for at få healing af De åndelige 
læger 2,0.  

Du har måske set Hening Svanelykke i TV eller hørt ham i radioen, der i mange 
år tidligere har formidlet beskeder fra afdøde. Nu tager han i stedet kontakten til 
afdøde læger, der har betegnelsen De Åndelige Læger 2,0. Healingen sker både 
normal bevidsthed og i trance hvor de afdøde læger overtager hans krop for at 
hjælpe dig. Mange fortæller på magisk vis om sygdomme og smerter der forsvin-
der. Er det indbildning og er der en logisk forklaring? Lav din egen vurdering og få 
nøglen til forandring.  

Stemningen og energien vil summe af Magic Con Energy, når Hening Svanelykke 
formidler den stærke healingsenergi. Det er svært at forstå, hvad der i virkelighe-
den sker. Du vil finde ud af hvor stor betydning energi har i dit liv for om du har 
det godt og det liv du elsker at leve på alle områder.



9

Slæbte altid disse med hjem fra ferier herhjemme og fra udlan-
det.  
For 5 år siden blev det mere aktuelt, da jeg i et klarsyn fik for-
talt 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.

Interessen for Sten og Krystalle startede  
allerede som barn 
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Stand nr. 2 Dorte Kobborg Hjertets Vibrationer

Stand nr. 3 Susan-Ann Sundgaard Create Freedom By Faith

Stand nr. 4 Viki Birkekær Din Clairvoyant – Viki´s Tarot

Stand nr. 5+6 Søren Schjerbeck Shaman Shoppen

Stand nr. 17 Hening Svaneløkke SvanelykkeC Teamet

Stand nr. 18 Kurt Berthelsen Jordstrålecentret

Stand nr. 21 Nancy Fensman Balancehuset

Stand nr. 22 Dorthe Lunddahl Spirituel Udvikling

Stand nr. 23 Lolita Solsikke Christensen Angelpower.dk

Stand nr. 25 Avivan Sheirla Kofoed Håndlæsning

Stand nr. 26 Galina Saikova Sørensen Ny Tids Healing

Stand nr. 28 Vibeke Poulsen Livsstjernen

Stand nr. 29 Susan Jørgensen Sjælens Vej

Stand nr. 30 Dodo Lindemann Håndlæsning og Vejledning

Stand nr. 45 Per Eckert CBD Olie

Stand nr. 46 Jan Daugaard Energilifter

Stand nr. 47 Jette Risum Hansen Sjælehealerens Værksted

Stand nr. 48+49+62+63 Karen Knudsen Salg af Sten og Krystaller

Stand nr. 50 Claus Pedersen Livsvejleder.dk

Stand nr. 51 Bent Olesen Healer

Stand nr. 56 Mette Willum Natura by WILLUM

Stand nr. 58+59 Jan Tarp Hamp Olie fra Zilis

Stand nr. 60+61 Josepf Acuna Challco Sten, Krystaller og Inka smykker

Stand nr. 65 Stinne Madsen My Golden Light House

Stand nr. 68 Erik Rørholm Astro-Design

Stand nr. 69 A Moorggan Gersdorff Bevidsthedsmedicin, Mental Coach

Stand nr. 69 B Moorggan Gersdorff Landsorganisationen Natur Sundhedsrådet

Stand nr. 70+71 Andreas Slot-Henriksen LytTilJesus.dk

Stand nr. 72 Ann Koch Komplementær og Alternativ behandler

Stand nr. 75 Arne Møller Salg og info om ASEA

Stand nr. 77 Jane Rasmussen Jane´s Klinik

Stand nr. 78+79 Fatih Ünsal World of Comfort

Stand nr. 81 Gitte Rosborg Gitte´s Spirituelle Univers

Stand nr. 82+83 Anette og Søren Fuglevig Salg af Forever Living

Stand nr. 86 Niels Hjerrild  Bowtech Vejle

Stand nr. 87 Else Hjerrild Energetix Smykker

Stand nr. 88 Jan Kay Ok Benzin

Stand nr. 90 Lør. Hanibal Hildorf Spirituel Medie

Stand nr. 90 Søn. Kathe Dykjær Jensen Magisk Effekt 
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Stand 2

Hjertets Vibrationer 
Sten & Kort. Håndlavede 
vedhæng og spirituelle 
figurer. 
Dorte Kobborg 
60 14 27 12 
www.hjertetsvibrationr.dk

Stand 3 

Create Freedom By 
Faith 
Uddannet af Bob Proctor 
guider jeg dig til realisering 
af dine største ønsker. 
Susan-Ann Sundgaard 
60 95 93 73 
www.createfreedombyfaith.com 

Stand 4 

Din Clairvoyant – Vi-
ki´s Tarot 
Clairvoyance, Tarot 
Viki Birkekær 
60 24 54 15 
www.facebook.com/
din-clairvoyant

Stand 5+6 

Shaman Shoppen 
Drømmefangere, Indiansk 
håndværk, Røgelse (hvid 
salvie), sin egen special te. 
Søren Schjerbeck 
30 44 71 00 
www.shamanshoppen.dk 

Stand 17 

Aurafoto og Energia-
nalyse 
Få et aurafoto, samt en 
energianalyse incl. 14 sider 
rapport med hjem 
Hening Svaneløkke 
30 20 22 11 www.svanelykke.dk 

Stand 18 

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

Stand 21 

Balancehuset 
Klarsyn og Clairvoyance  
om det der rør Sig i jeres  
liv.
Nancy Fensman 
51 32 64 30 
www.balancehuset-vejen.dk 

Stand 22 

Spirituel Udvikling 
Clairvoyance m. Healing og 
bevidst energiarbejde, salg 
af egne englekort 
Dorthe Lunddahl 
20 94 33 60 
www.dorthelunddahl.dk  

Stand 23 

Angelpower.dk 
Engleparfumer kanaliseret 
til de 7 Ærkeengle & Black 
Madonna. Energi, frekvens 
& magi.
Lolita Solsikke Christensen 

26858679 
Stand 25

ReikiCare
Blindtegning, håndlæsning 
og Theta Healing (3 i én 
behandling) 
Avivan Sheirla Kofoed 
27 28 39 48 
www.sheilachristensen.dk 

http://www.hjertetsvibrationr.dk
http://www.createfreedombyfaith.com 
http://www.facebook.com/din-clairvoyant
http://www.facebook.com/din-clairvoyant
http://www.shamanshoppen.dk 
http://www.svanelykke.dk  
http://www.jordstraaling.dk 
http://www.balancehuset-vejen.dk
http://www.dorthelunddahl.dk 
http://www.sheilachristensen.dk 
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Stand 26 

Ny Tids Healing 
Oplev Healing, Sjæls- 
kontakt, Bevidsthedsløft og 
få klarhed. Healer & Seer 
Uddannelse 
Galina Saikova Sørensen 
42 15 17 37 
www.galinasaikova.dk

Stand 28 

Livsstjernen 
Håndlæsning og Blind-
tegning med Clairvoyant 
vejledning 
Vibeke Poulsen 
51 51 57 16 
www.livsstjernen.dk 

Stand 29 

Sjælens Vej 
Healing med samtale 
Susan Jørgensen 
51 30 33 42 
www.sjaelensvej.dk 

Stand 30 

Dodo Lindemann 
Håndlæsning, vejledning 
og konflikthåndtering – 
metoder i mit arbejde 
Dodo Lindemann 
23 64 23 91 
www.dodokiro.dk

Stand 45 

Wetality 
Salg af CBD olie 
Per Eckert 
31 16 39 30 
www.cbd4ever.dk

 

Stand 46 

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 47 

Sjælehealerens 
Værksted 
Formidler af det kvantefy-
siske og renormaliserende 
felt, det sjælelige værenfelt 
Jette Risum Hansen 
50 55 31 33 
www.sjaelehealer.dk 

Stand 48+49+62+63 

KK Healing og Terapi 
Salg af Sten og Krystaller, 
Keramik og Halskæder 
Karen Knudsen 
26 70 39 76 
www.kkhealing.net 

Stand 50 

Livsvejleder.dk 
Lyset fra før skabelsen og 
Tarot. Regression, Trance 
rejser, Frigørelsen 
Claus Pedersen 
40 11 75 73 
www.livsvejleder.dk 

Stand 51 

Bent Olesen 
Spirituel Livsstilskonsulent, 
Healing, Lydhealing,  
Klarsyn, Clairvoyance 
Bent Olesen 
52 65 41 21 

http://www.galinasaikova.dk
http://www.livsstjernen.dk 
http://www.sjaelensvej.dk 
http://www.dodokiro.dk
http://www.cbd4ever.dk 
http://www.energilifter.com 
http://www.sjaelehealer.dk 
http://www.kkhealing.net 
http://www.livsvejleder.dk 
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Stand 56 

Natura by Willum 
BACH blomsterdråber,  
hudcremer. Cremerne er 
100% naturlige. 
Mette Willum 
28 58 83 35 
www.mettewillum.com  

Stand 58+59 

Hamp Olie fra Zilis 
Salg af vandopløselig  
Hamp Olie, med optagelig-
hed op mod 94% 
Jan Tarp 
40 33 72 56 
www.zilis.com/jantarp 

Stand 60+61 

Josepf Acuna Challco 
Sten, Krystaller og Inka 
Smykker 
Josepf Acuna Challco 
22 84 72 06 
Josacha0678@gmail.com 

Stand 65 

My Golden Light 
House 
Broderier til Trans- 
formation og Healing 
Stinne Madsen 
40 35 46 44 
FB: My Golden Light House 

Stand 68 

Astro-Design 
Tens smertebehandling,  
Års- og fødselshoroskop 
Erik Rørholm Larsen 
86 83 60 39 
www.astro-design.dk 
www.aktivamesser.dk 

Stand 69 A 

Bevidsthedsmedicin, 
Mental Coach 
Læser dine øjne, krop og 
hænder: Retter ubalancer, 
Salg af CD´er 
Moorggan Gersdorff 
55 56 14 24 
www.bevidsthedsmedicin.dk 

Stand 69 B 

Landsorganisationen 
Natur Sundhedsrå-
det 
Paraplyorganisation for 
holistisk og komplementær 
sundhed/behandling. Infor-
mation og temadage  

Stand 70+71 

LytTilJesus.dk 
Smerter i livet – fysisk eller 
psykisk. Focus på det gud-
dommelige 
Andreas Slot-Henriksen 
40 84 20 74 
www.lytTilJesus.dk 

Stand 72 

Komplementær og 
alternativ behandler
Mini behandlinger - Zonete-
rapi - Kranio sakral terapi 
Ann Koch 
22 53 94 44 
www.annkoch.dk 

Stand 75 

ASEA 
Salg og info om ASEA – 
Eneste produkt med Stabile 
Redox Signalmolekyler 
Arne Møller 
53 34 60 00 
www.EtGodtTilskud.teamasea.com 

http://www.mettewillum.com 
http://www.zilis.com/jantarp 
http://www.astro-design.dk  www.aktivamesser.dk
http://www.astro-design.dk  www.aktivamesser.dk
http://www.bevidsthedsmedicin.dk 
http://www.lytTilJesus.dk 
http://www.annkoch.dk 
http://www.EtGodtTilskud.teamasea.com 
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Stand 77 

Jane´s Klinik 
Akupunktur mod sukker 
trang, hedeture, vægttab, 
smertebehandling 
Jane Rasmussen 
50 41 87 04 
www.janesklinik.dk 

Stand 78+79 

World of Comfort 
Massage stole 
Fatih Ünsal 
60 60 88 84 
www.worldofcomfort.dk 

Stand 81 

Gitte´s Spirituelle 
Univers 
Spirituel rådgivning med 
tarotkort 
Gitte Askou Rosborg 
50 44 17 42 
www.gittes-spirituelle-uni-
vers.dk 

Stand 82+83 

”Forever Illerup-
lund.. Naturligvis” 
Forever Living produkter 
Aloe Vera. 
Anette og Søren Fuglevig 
Andersen 
86 51 14 14 
www.myaloeveraskander-
borg.myforever.cc/store 

Stand 86 

Bowtech Vejle 
Den blide behandlings- 
form, stimulerer kroppens 
evne  
til at helbrede sig selv  
Niels Jørgen Hjerrild 
22 30 86 36 
www.bowtechvejle.dk 

Stand 87 

Energetix 
Magnet Smykker 
Else Hjerrild 
22 59 74 40

Stand 88 

OK 
OK kort, El og Mobil 
Jan Kay 
20 14 24 63 
www.ok.dk 

Stand 90 lørdag 

Hanibal Gabriel 
Arbejdsform Spirituel 
Tidslinje, Spirituel Medie, 
Entertanier, Kendt fra TV 
Hannibal Gabriel 
40 83 27 76 
www.hannibal-gabriel.dk  

Stand 90 søndag 
Magisk Effekt 
Hånd- og Fodmassage m. 
healing 
Kathe Dykjær Jensen 
40 92 07 82

Book din stand 
allerede nu til 
Horsens 3+4. 
september 
2022

http://www.janesklinik.dk 
http://www.worldofcomfort.dk 
http://www.gittes-spirituelle-univers.dk 
http://www.gittes-spirituelle-univers.dk 
http://www.myaloeveraskanderborg.myforever.cc/store 
http://www.myaloeveraskanderborg.myforever.cc/store 
http://www.bowtechvejle.dk 
http://www.ok.dk 
http://www.hannibal-gabriel.dk
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Har du brug for at få styrket din synlighed online, så tjek os ud på  
www.medieplan-fyn.dk  

 

Vi hjælper alle typer virksomheder til større kendskab og mersalg

H
us

k 
at

 d
u 

al
tid

 k
an

 få
 p

la
ka

te
n 

so
m

 e
n 

pd
f-fi

l s
å 

du
 s

el
v 

ka
n 

pr
in

te
 u

d.

Design og layout af

Reservér din 
weekend nu!

Kom og besøg os til efterårets 
messer.

Book en stand hos Karen
Tlf.: 20 55 07 87  
Mail: info@energienicentrum.dk

Se mere info på hjemmesiden 
www.energienicentrum.dk


