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DISCOUNT
MED HOLDNING
I REMA 1000 arbejder vi ud fra konceptet discount
med holdning. Det betyder, at vi har en holdning til de varer,
vi sælger og til vores omgivelser.
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REMA 1000 har et stort
udvalg af økologiske varer,
og vi er medejere af
Gram Slot, som er
Danmarks største
økologiske landbrug.
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produkter
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Vi har afskaffet mængderabatter
Brød og kød i mindre pakker
Nedsat pris på varer med begrænset holdbarhed
Udvalgt frugt og grønt sælges efter vægt
Overskudsmad doneres til hjemløse i stedet
for at blive smidt ud.

Horsens Helsemesse byder igen i år ind til en vifte af spændende
indslag.

Der er smukke og inspirerende koncerter med KIKU DAY OG KENNETH
LARSEN, samt POUL VINTHER. Foredrag med den kinesiske læge Bille
Huang og mange andre. Workshop med Sandplayterapi og Sjælerejser.
Og ikke mindst alle de fantastiske udstillere, der med deres energi og
glæde tilbyder mange forskellige behandlingsmetoder og salg af de
bedste produkter.
Madmor Jette har igen i år lovet at trylle lidt med maden i Cafeen.
Desværre havde vi den lidt uventede situation, at Kulturhuset havde dobbelt reserveret den
planlagte weekend for messen i år. Så vi var nødt til at flytte den til denne weekend.
Men næste års messe kommer til at ligge i weekenden den 2-3. september 2017 samme sted.
Derudover vil Energien i Centrum også være på Gram Slot den 28-29. januar og Vejle
Helsemesse den 4-5. marts.
Vel mødet til nogle forrygende dage. KH Karen

Koncert - Teatersalen
Lørdag den 17/9
kl. 13:00 – 14:30
Søndag den 18/9
kl. 10:00 – 11:30

Healing- og
meditationskoncet med
POUL VINTHER
Poul Vinther er en usædvanlig
intuitiv musiker som
kanaliserer healingenergi
gennem sin musik. Mange
mærker en tydelig healing
under hans koncerter og
finder en stor indre ro og
balance. Poul improviserer på
stedet et unikt musikstykke
som afspejler lige netop dette
øjebliks energi og stemninger.

arbejdet med healing og meditation i mange år og er uddannet Reikihealer.

Koncert - Teatersalen
Søndag den 18/9
kl. 13:00 – 14:30
Meditativ koncert
Denne koncert er tænkt lidt
anderledes end sædvanlige
koncerter, med en lidt større
vægt på væren og mindre vægt
på underholdning.
At tillade verden at være som den nu engang er, kan være en vidunderlig befrielse.
Og det er udgangspunktet for denne koncert, både for os som udøvende, og vi håber
at I også vil være med til det som tilhørere.
En hjælpsom tilgang for en indre indstilling kan være:
Lad kroppen falde til ro gennem afspænding.
Åndedrættet må gerne fordybe sig.
Gennem afspændingen kan sindet give plads for en mere enkel væren.
Shakuhachi er en japansk fløje med 5 huller som oprindeligt blev spillet af munke.
Syngeskålene kommer fra Japan og fra
Himalaya om rådet, og egner sig til en anden
form for hengivelse i de klange og overtoner
som de rummer.
Under matineen spiller vi musik af :
J.S.Bachs cellosuiter på klarinet, japansk
honkyoku på shakuhachi.
To honkyoku stykker som vi har bearbejdet
som duetter, og til denne matine uropfører vi
stykket ”Silent Cry of a Heron” skrevet til os af
Marty Regan

Workshop i gym. 2
Lørdag og Søndag - kl. 10:30 - 12:30
Karen Hessel
Sandplayterapi og dilemma/konfliktløsning
Sandplayterapi bruges til forløsning at traumer (bevidste og
ubevidste), gøre konflikter/dilemmaer tydelige, klargøre og
bearbejde følelser, tanker og til supervision m.m. Sandplayterapi er
en psykoterapeutisk måde at arbejde på, som foregår via to kasser
med sand og mange forskellige typer figurer/legetøj. Det foregår
som udgangspunkt i stilhed, men nogle gange passer det sig med samtale også.
Sandplayterapi kaldes også – the silent workshop. Sandplay er for børn såvel som
voksne i alle aldre. Sandplay stammer fra England og Schweiz og har hjulpet
mennesker med at hele traumer og skabe større bevidsthed i mere end 70 år.
Psykoterapeut og PD.Psyk karen Hessel har arbejdet med psykoterapi, sandplayterapi
og spædbarnsterapi i mere end 11 år - og har set hvordan sandplayterapi bl.a. kan
forløse tvivl, konflikter/dilemmaer, traumer og skabe bedre selvværd, balance og
mere glæde i livet. Ved sandplay laver vi automatisk det, vi har brug for at gøre – i det
rette tempo. Miniworkshoppen/foredraget vil bestå af en introduktion til
sandplayterapi, samt mulighed for selv at arbejde i sandkasserne bl.a. ud fra temaet
"konflikt/dilemma og løsning" og mulighed for at stille spørgsmål. Kom og fingrene i
sandet. Max. 15 deltagere.

Workshop i gym. 2
Lørdag og Søndag - kl. 14:30 – 15:30
Anne Lyngsholm van der Ploeg
Miniworkshop/foredrag - Sjælerejser og
Fremtidsterapi
I dette kombineret foredrag og miniworkshop tages
tilhørende med på en rejse ind i kraften af
sjælsterapi, hvor sjælens intention, fortid og fremtid
kommer frem i lyset.
Hypno- og psykoterapeut Anne Lyngsholm har
gennem sin praksis i Energi2flow udviklet en
kombination af coaching, regressions- og progressionsterapi, der forløser urgamle
traumer og samtidig bringer mennesker i samklang med deres sjæls vibration,
intentioner og livsformål. Herved lindres fysisk og psykiske kvaler betydeligt eller
forsvinder ligefrem som dug for solen.
Miniworkshoppen/ foredraget vil bestå af et oplæg, real life cases, en guidet
meditation og mulighed for spørgsmål.

Foredrag
Lørdag – Gym 1
11:00 til 11:45 - Billy Huang - Kroniske smerter - Behøver ikke være kroniske!
12:00 til 12:45 - Ingeborg Hjortsballe - Engleterapi – Oplev magiske forvandlingsprocessor
13:00 til 13:45 - Niels Peter - Fysisk bevidsthed, kanalisering og fælles-healing
14:00 til 14:45 - Marie Ploug - Skriften er sjælens spejl
15:00 til 15:45 - Nance - Min spirituelle rejse
16:00 til 16:45 - Jørgen Jørgensen - Narconon – et helheds orienteret afvænnings program.

Lørdag – Gym 2
13:00 til 14:00 - Ageha Prem - Tre øvelserne

Lørdag – RUM 3
11:30 til 12:15 - Vibeke Liljan Broch-Lips og Anja Bach Reich - Afdøde kontakt
12:30 til 13:15 - Kaj Larsen - Astrologi – Sjælens kontakt til planeterne
13:30 til 14:15 - Bo Boilesen - Bliv sund i krop og sind
14:30 til 15:15 - Grethe Lindholm - Særlig Sensitiv – hvad så?
15:30 til 16:15 - Livsforbindelsen - Mennesket tilbage på sporet

Lørdag – Teatersalen
11:00 til 11:45 - Gijs van Hoodiowk - Michael Massage / Pilgrimage Shop Maria Store
15:00 til 15:45 - Charlotte Jørgensen - Klarsyn med beskeder fra den anden side

Søndag – Gym 1
11:00 til 11:45 - Billy Huang - Kroniske smerter - Behøver ikke være kroniske!
12:00 til 12:45 - Ingeborg Hjortsballe - Få beskeder fra Englene
13:00 til 13:45 - Jens Jørgen - Angst og fobi
14:00 til 14:45 - Claus - Udlev dit hjerte
15:00 til 15:45 - Grethe Lindholm - Har du lyst at prøve min meditationsform?

Søndag – Gym 2
13:00 til 14:00 - Ageha Prem - Tre øvelserne

Stand Nr. 09
Gym 1
Lørdag den 17.
Søndag den 18.
Kl. 11:00 - 11:45
Billy Huang
coclo-klinik.dk
Kroniske smerter – Behøver ikke være
kroniske!
Hør mere om teorien bag den
revolutionerende behandlingsteknik –
hvordan man fjerner de kroniske smerter på
en naturlig måde. Og hør også om hvordan
du selv kan afhjælpe og forebygge smerter
ved hjælp af bl.a. øvelser og en Coclo magnet.
Få en gratis Tryk-punkt undersøgelse på
messen, og lad Billy fortælle dig noget helt
andet end du har hørt før..
Coclo Klinik blev i maj 2015 RAB godkendt og det betyder, at du kan få tilskud til
akupunktur fra Sygeforsikringen Danmark og
flere Sundhedsforsikringer. Kinesisk Læge
Billy Huang er ekspert i behandling af
Kroniske smerter: Diskusprolaps, Piskesmæld,
Migræne, Frossen skulder, Tennisalbue, Gigt,
Slidgigt og Karpaltunnelsyndrom m.m.

Stand Nr. 47-A
Gym 1
Lørdag den 17.
Kl. 12:00 - 12:45
Ingeborg Hjortsballe
Den6sans-Vejle.dk
Engleterapi - Oplev magiske
forvandlingsprocessor
I samarbejde med englene udføres
fantastiske behandlinger. Hør om hvordan
englene guider til hvilke værktøjer, der skal
bruges under behandlingen.
De har et stort overblik og ved hvordan
traumet kan forløses i de enkelte situationer.
Hør om hvordan ubevidste og destruktive
følelser i underbevidstheden hurtigt kan
transformeres og erstattes af afbalancerede
følelser. Det bliver så nemmere at tiltrække
det du gerne vil have i dit liv. Der fortælles
også om Transformationshealing,
Tankefeltterapi, Metasundhed, regression,
Ho'oponopono m.m.

Søndag den 18.
Kl. 12:00 - 12:45
Få beskeder fra Englene
Ingeborg Hjortsballe fra
www.Den6sans-Vejle.dk
giver beskeder fra englene
til så mange som muligt.
De får dig til at huske, hvem du er. Du kan få
at vide hvor du er lige nu, hvorfor du har det,
som du har det, hvad du skal lære af
situationen og hvordan du kommer videre.
Der vil også være mulighed for at stille
spørgsmål.

Horsens Helsemesse
Energien i Centrum
D. 2/9 og 3/9 2017

Stand Nr. 33-A
Gym 2
Lørdag den 17.
Søndag den 18.
Kl. 13.00 - 14.00
Ageha Prem
www.agehaprem.dk
Slip traumer, stress og spændinger med
kroppens egne ressourcer.
Vidste du, at der findes en neurologisk
process til effektiv forløsning af spændinger,
traumer og stress?
Metoden virker gennem reptilhjernen, og
aktiverer kroppens indbyggede evne til at
slippe spændinger, traumer, stress og PTSD.
Det sker gennem en respons i nervesystemet
som er autonom, hvilket betyder at du ikke
nødvendigvis behøver at tale om, genopleve
eller analysere ubehagelige hændelser.
Metoden kaldes TRE Øvelserne, hvilket står
for "Trauma/Tension Release Excercises"
Øvelserne kan udføres uden større
anstrengelser, og kroppens autonome
respons er overraskende behagelig, -for nogle
en direkte nydelse.
Resultaterne med denne praksis viser sig
hurtigt; muligvis allerede fra dag 1.
Typisk viser forandringerne sig som ny indre
ro, forbedret søvnmønster, eliminering af
kroniske smerter, bedre smidighed i kroppen,
forøget evne til seksuel nydelse ...og meget
mere.
Foredraget giver dig en introduktion til TRE
øvelserne samt den teori, der danner
grundlag for metoden. Der bliver også tid til
dine eventuelle spørgsmål.
PS Hvis du vil stifte nærmere bekendskab
med TRE Øvelserne finder der workshops
sted på Helsestedet i Horsens d 24 september
samt en weekend retreat på Als i maj.

Vejle Helsemesse
Energien i Centrum
D. 4/3 og 5/3 2017

Stand Nr. 67
RUM 3
Lørdag den 17.
Kl. 14.30 - 15.15
Grethe Lindholm Pedersen
helsevaerkstedet.dk
Særlig Sensitiv - hvad så?
Med udgangspunkt i dette spørgsmål
inviterer psykoterapeut Grethe Lindholm
Pedersen fra HELSEVÆRKSTEDET i Jelling til et
forklarende foredrag, hvor begrebet Særligt
Sensitiv uddybes. Det at være Særligt Sensitiv
er et medfødt karaktertræk. Mange med
dette træk har siden barndommen følt sig
forkert, ikke forstået og anderledes. Det er en
stor hjælp at lære at kende sin sensitivitet og
hvordan man kan navigere i livet med den
viden – og få et godt liv. Grethe vil fortælle
om de forskellige sensitive profiler med
udgangspunkt i erfaringer fra sin klinik og fra
sit liv. Der vil til dette foredrag blive givet
redskaber og ideer til det gode liv.

Stand Nr. 67
Gym 1
Søndag den 18.
Kl. 15.00 - 15.45
Grethe Lindholm Pedersen
helsevaerkstedet.dk
Har du lyst at prøve min
meditationsform?
Med udgangspunkt i dette spørgsmål
inviterer psykoterapeut Grethe Lindholm
Pedersen fra HELSEVÆRKSTEDET i Jelling til
en meditationsworkshop, hvor du kan være
med , uanset om du er mditerer dagligt eller
blot har lyst at prøve meditation..
Det at meditere har—som du sikkert ved —
rigtig mange gode egenskaber for både krop
og sjæl. I workshoppen vil der bliver tilbudt
både guidede og ikke-guidede meditationer,
ligesom der er mulighed for at få et par
tolkninger på meditative oplevelser undervejs
på workshoppen.
Grethe har stor meditationserfaring. Har i
mange år guidet meditationsgrupper ind i
dyb spirituel kontakt og nærvær med sig selv.
Helseværkstedet tilbyder Sjælsmeditation,
Skov og naturmeditation,
Fuldmånemeditation og Strik og Stress af
meditation.
Grethe erfaring er, at der i meditationens ro
skabes adgang til den intuitive, kreative,
ressourcefyldte idérigdom og inspiration, som
hverdagens travlhed ikke giver mulighed for.
Der vil til dette foredrag blive givet redskaber
og ideer til det gode liv med meditation.

Min intention er at skabe et sted, hvor
der er mulighed for at slappe af, nyde
livet, hente energi og glæde. En oplevelse
af at komme hjem, hvor det bare er enkelt
at være.

Bjerrevej 318 · Bjerre
8783 Hornsyld
+45 26 14 87 36
henriettelaursen@yahoo.dk

Stand Nr. 14
RUM 1
Lørdag den 17.
Kl. 13:00 - 13:45
Niels Peter Bach Petersen
nielspeterbach.com
Fysisk bevidsthed,
kanalisering og fælles-healing
Jeg arbejder med healing og vejledning samt
en del andre aspekter indenfor den spirituelle
og åndelige verden. Min personlige spidskompetence udspringer i min adgang til fysisk
healing.
Jeg vil dele ud af mine erfaringer med de
gamle traditioner, de fysiske aspekter, og
hvad disse har betydet for min egen og mine
klienters trivsel. Jeg vil også give eksempler
på nogle af mine åbninger i det fysiske felt
samt kanalisere hjælpere og forbindelser
undervejs.
I den sidste del vil jeg åbne op for en intuitiv
fælles-healing.
Jeg glæder mig til at møde jer.

Stand Nr. 45-LØRDAG
Gym 1
Lørdag den 17.
Kl. 13:00 - 13:45
Maria Ploug
mariaploug.dk
Skriften er sjælens spejl
Der stilles store krav til os mennesker i dag,
både på arbejde og hjemme.
Derfor kan det være en fordel, at kende sine
styrker og svagheder – og på den måde kende
sine muligheder.
Skriftpsykologien har mange
anvendelsesmuligheder.
En analyse af håndskriften kan være en god
hjælp til at få en dybere indsigt i personlighed
og psyke. Både voksne og børn kan have
glæde af skriftanalyse.
Maria Ploug kan også hjælpe børn med
psykiske fortrængninger og dårligt selvværd
gennem analyser af deres tegninger.
For voksne kan analysen være behjælpelig
med problemer i parforholdet,
eksamensangst eller med at synliggøre kriser
og sorg.
Mange virksomheder benytter også
skriftanalyse i forbindelse med
nyansættelser, for at få et billede af
karakteren hos den person, der skal ansættes
– både den personlige og den
arbejdsmæssige.
Stand Nr. 7
Gym 1
Lørdag den 17.
Kl. 15:00 - 15:45
Nancy Fensman
balancehuset-vejen.dk
Min spirituelle rejse
Mit foredrag omhandler om mine oplevelser i
den åndelig verden, oplevelser med hjælp fra
Jesus Kristus, englene og og åndelig vejleder.
Ved deres hjælp er jeg blevet til den person,
jer er i dag. Med stor kærlighed i det hellige
hjerte og det store hvide lys, som har givet
mig en stor indsigt i den åndelig verden.

Stand Nr. 44
Gym 1
Lørdag den 17.
Kl. 16.00 - 16.45
Jørgen Jørgensen
narconon-arresøhøj.dk
Narconon – et helheds orienteret
afvænnings program.
Rusmidler og mediciner bliver anvendt som
aldrig før. Er vi blevet mere syge, eller er
misbrugs problematikken anskuet på en
forkert måde? Kom og hør hvordan man på
en ikke medicinsk måde kan afhjælpe
misbrug. Foredraget sætter fokus på hvad
misbrug er, og hvordan kan man slippe ud af
det på en alternativ helheds orienteret måde.
Brug af vitaminer, mineraler og afgiftning,
samt undervisning i brug af medfødte
livsevner kan skabe den forandring, som er
nødvendig for at komme ud af et misbrug.
Foredragsholder: Jørgen Jørgensen, daglig
leder af Narconon. Narconon programmet er
inspireret af viden udviklet af L. Ron Hubbard.

Stand Nr. 42
RUM 3
Søndag den 17.
Kl. 11.30 - 12.15
Vibeke Liljan Broch-Lips
clairvoyant-medium.dk

Anja Bach Reich
reichmassage.skysite.dk
Afdøde kontakt
Anja Bach Reich og Vibeke
Broch-Lips arbejder begge som clairvoyante
medier, og laver klarsyn demonstrationer,
private sessioner, og workshops i hele DK.
De har begge modtaget undervisning af flere
internationale medier, samt gennemført et
udviklingsforløb i Lysets Hus, som er den
sidste spiritist kirke i Danmark.
Til denne demonstration, viser de hvordan de
arbejder seriøst med den åndelige verden, og
formidler kontakt til en af dine kære fra den
anden side, leveret med både
jordforbindelse, etik og glimt i øje. Ikke alle
kan nå at få en kontakt, men der vil være
mulighed for spørgsmål til sidst hvis tiden
tillader det.!

KK Healing
og Terapi

Løvenørnsgade 9
8700 Horsens

Stand Nr. 66
RUM 3
Lørdag den 17.
Kl. 12:30 - 13:15
Kaj Larsen
astrologi-info.dk
astrologi-coaching.dk
Astrologi – Sjælens kontakt til planeterne
En verden i forandring fra år 2015 - 2017 med
fokus på Saturn, Chiron og Neptun. Med
Saturn i Skyttens tegn skal vi tage ansvar for
en ny udviklingsproces.
Vi vil alle opleve en verden i forandring som
aldrig før i år 2015, 2016 og 2017, da disse tre
planeter kun har denne tegnplacering en
gang indenfor 3.000 år. Den udvikling Jorden
og menneskeheden kommer til at opleve er
unik.
Med astrologien som et spirituelt værktøj ser
vi nærmere på højere bevidsthed og hvorfor
så mange har vanskeligt ved at finde den
rette balance, så de både kan være i den
fysiske og spirituelle verden.
Vi ser nærmere på, hvor langt vi er nået i
denne forandringsproces og ikke mindst hvad
vil det føre til i fremtiden. Der vil være fokus
på ny viden, udland, flygtninge, religion og
dyrevelfærd.

Stand Nr. 53
RUM 3
Lørdag den 17.
Kl. 13.30 - 14.15
Bo Boilesen
livetsskole.info
Bliv sund i krop og sind
- Få gode råd om at holde dig sund, I
foredraget fortæller Bo Boilesen om hans
mange års eftaring med alternative
behandling som Biopat, massør og kinesiolog.
Foredraget vil give mange gode råd til et
bedre liv. I foredraget vil Bo også fortælle om
den danske forfatter Martinus og hans gode
råd om et godt og sundt liv.

Stand Nr. 59
RUM 3
Lørdag den 17.
Kl. 15.30 - 16.15
Livsforbindelsen
livsforbindelsen.dk
Mennesket tilbage på sporet
Foredrag om at skelne skidt fra kanel, bl.a. i
den alternative verden, om etik, moral og
lysarbejde.

Stand Nr. 01
Teatersalen
Lørdag den 17.
Kl. 11.00 - 11.45
Gijs van Hoodiowk
michaelmassage.nl
Michael Massage /
Pilgrimage Shop Maria Store
In this workshop we will start with a cleansing
meditation. After I will explain clearly how
stress works and how it effects our body and
how you can reduce it. I will explain about
Michael Massage / ortho energetic massage
and how you can benefit from it. Ortho
energetic massage sessions work on deep
energetic and physical blockages. It helps
against burn out symptoms, physical pains
(e.g. neck/lower back problems), stored
emotions and stress. After a private session
you feel lighter, you become more positive
and stronger. I give every month sessions in
Tørring, Grindsted and Copenhagen.
About Gijs van Hooijdonk
My name is Gijs van Hooijdonk, and I am born
in The Netherlands. During my chemistry
studies, my interest in the field of personal
development arose. I assisted at international
workshops and worked as a body-centered
therapist. In early 2013, I successfully
completed an energetic massage education
and I started my own practice Michael
Massage in the Netherlands. I studied further
in the energetic massage and also in the field
of Orthomoleculair knowledge (like which
food supplement you can suggest for clients
to cleanse or complement deficiencies). I
really enjoy practicing this beautiful
profession seeing how people benefit
physically, psychologically and spiritually.
Every person is unique and by releasing the
blockages, persons become simply more
positive and stronger.

Stand Nr. 47-B
Teatersalen
Lørdag den 17.
Kl. 15.00 - 15.45
Charlotte Jørgensen
soulcoaching.dk
Klarsyn med beskeder fra
den anden side
Chalotte vil demonstrere, hvordan hun
arbejder sammen med den åndelige verden
som clairvoyant og kanal for afdøde. Der vil
være beskeder til publikum ligesom Chalotte
vil give clairvoyante meddelelser. Chalotte er
anderkendt for sin præcise måde at arbejde
på og arbejder med en stærk healingende
energi.

Stand Nr. 35
Gym 1
Søndag den 18.
Kl. 13.00 - 13.45
Jens Jørgen Nielsen
Meta-sundhed.dk
Angst og fobier
”Hvad psyken undertrykker, det udtrykker
kroppen” Jeg vil forklare sammenhænget
mellem angst og fobier og oplevelser fra tidlig
barndom, eller mønstre, som vi har ”arvet”
energimæssigt fra vore forældre. Og Fortælle
og måske vise hvordan jeg med blandt andet
Tankefelt terapi gør det muligt at forløse det
der ligger bag psykiske ubalancer, som kan
vise sig som angst/fobi, stres eller fysiske,
skavanker eller.

Stand Nr. 08
Gym 1
Søndag den 18.
Kl. 14:00 - 14:45
Claus Pedersen
livsvejviser.dk
Udlev dit hjerte
Udlev dit hjerte er en
blanding mellem et fornuftigt foredrag, og
det at mærke, hvad der sker i dig.
Det at mærke dine egne energier.
Det at finde ind i hjertets flow.
Det at mærke det du ikke vil.
Det at mærke hvad du skulle lære af det.
Det at vælge dit liv i lyset af den du i
virkeligheden er.
Vi booster lyset i dig og alle dine celler, så du
kan se din vej, og mærke dig selv leve.
Claus Pedersen bruger mange forskellige
teknikker, men fællesnævneren er at sløret
bliver hævet, så tingene kommer frem i lyset.
Det kan være en engangs hjælp og det kan
være en løbende støtte på din udviklings vej.
Nogen gange bliver Tarot kortene og
budskaberne brugt evt. over telefonen, og
andre gange er det mere et energiboost centrering. Rigtig ofte bliver det via
regression, du får frigjort, det der spænder
ben for dig. Du kan i en trance komme ind og
se næsten alt.
Ring og aftal nærmere. 40 11 75 73

2 Rundstykker m. smør, ost & marmelade

20 kr.

1 Økologisk bolle m. smør, ost & marmelade

20 kr.

1 stk. tærte m. salat

30 kr

1 stk. tærte m. laks

35 kr.

1 stk. tærte m. kylling

35 kr.

Sandwich m. kylling & bacon

35 kr.

Sandwich m. tun

35 kr.

Sandwich m. frikadelle & rødkål

35 kr.

Sandwich m. laks

35 kr.

2 stk grønsagsdeller m. salat

30 kr.

1 Portion grønsagssuppe m. øko bolle

30 kr.

2 stk frikadeller m. rødkålssalat

30 kr.

1 Fransk hotdog

15 kr.

2 Ristede pølser m. brød

20 kr.

1 stjernedrøm ( toastbrød m. stegte fisk og rejer )

35 kr.

Æblekage m. flødeskum

25 kr.

1 stk dagens kage

15 kr.

1 kop kaffe/the

10 kr.

1 kande kaffe/the

40 kr.

1 flaske kildevand

15 kr.

Sodavand 0,30 cl

20 kr.

Effektiv træning
KUN FOR KVINDER

FITNESS
FOR TRAVLE
KVINDER
Det ta’r kun en halv time

BUTTERFLY FITNESS ER:
· Cirkeltræning - når det passer dig
· Varieret holdtræning
· Kom i din bedste fysiske form
· Opnå resultater og velvære
· Aktive instruktører
· Positivt træningsmiljø
· Personlig vejledning og opfølgning
Træn for kun

Bestil tid til en gratis prøvetime
allerede i dag på 76 74 00 61

1,-

den første måned
Ingen binding og gebyrer

Styrke - Kondition - Opstramning - Vægttab - Smidighed - Forbedring af fysiske skavanker

Chr. M. Østergaardsvej 1A | 8700 Horsens tlf. 76 74 00 61 | www.butterflyfitness.dk
Butterfly Fitness Horsens

VEJLE HELSEMESSE
LØRDAG D. 4/3 Kl. 10-17
SØNDAG D. 5/3 Kl. 10-16
2017
60 STANDE - GALLERI - 30 FOREDRAG

GRATIS
KONCERTER OG FOREDRAG
PÅ ENTRE BILLETTEN
ENTRE: 1DAG kr. 50,- / 2 DAGE kr. 60,-

www.vejlehelsemesse.dk
DOMUS Ved Sønderån – 7100 Vejle
Karen Knudsen, Krystalgade 31, 8700 Horsens - Tlf. 2670 3976

HORSENS HELSEMESSE
LØRDAG D. 2/9 Kl. 10-17
SØNDAG D. 3/9 Kl. 10-16
2017
70 STANDE - GALLERI - 30 FOREDRAG

GRATIS
KONCERTER OG FOREDRAG
PÅ ENTRE BILLETTEN
ENTRE: 1DAG kr. 50,- / 2 DAGE kr. 60,-

www.energienicentrum.dk
Sønderbro Kulturhus, Lindvigsvej 4 – 8700 Horsens
Karen Knudsen, Krystalgade 31, 8700 Horsens - Tlf. 2670 3976

Galleri
Zanna Sangye
www.zan-art.dk
28 30 50 61

Nik Okkels udstiller billeder
af Bergljot Bjornson Okkels
www.digitalmuseum.dk
52 65 26 26

Cafe-Stedet er lavet i en gennemført
genbrugsstil, med mormorporcelæn og
mormorduge.
Stedet kommer til at danne rammen om de
mange arrangementer, der afholdes i helseSTEDET.net, hvor der løbende holdes
foredrag, meditationsaftener og
behandlerdage, ud over at cefeen holder
åbent hver dag, hvor der kan købes salater,
hjemmebagt brød, smoothies og lækre
kager. Som en specialitet er det muligt at få
basisk kaffe, ingefærshots og andre lækre
ting.

Messeoversigt

Standplan

Udstillere
Stand Nr. 01
Michaël Massage
Massage

Stand Nr. 02
Odense Håndlæser Skole
Håndlæsning og
Blindtegningskurser

Gijs van Hoodiowk
+31 (0) 611 748 100
www.michaelmassage.nl
Stand Nr. 3
Forever Living
Forever Living Forhandler

Erika Herløv Hansen
40 37 54 30
www.erikahansen.com
Stand Nr. 4
KK Healing og Terapi,
D-Tox udrensning

Arne Møller Rasmussen
53 34 60 00
www.myaloevera.dk/jylland
Stand Nr. 5
Rochester Ginger
Smagsprøver og
salg af Rochester
Ginger – ingefærdrik.
Karen Knudsen
26 70 39 76
www.helse-stedet.net
Stand Nr. 7
Balancehuset
Healing - Æterisk indgreb- klarsynafdøde kontakter

Karen Knudsen
26 70 39 76
www.kkhealing.net
Stand Nr. 6
ORGANO GOLD v/
Basisk Kaffe og The produkter
tilsat økologisk Ganoderma
Lucidum svamp
Karen Knudsen
26 70 39 76
www.helse-stedet.net
Stand Nr. 08
Oplev dit højere selv
Se dit liv ud fra den
du egentlig er, frem for den du er
påvirket til at være.
Claus Pedersen
40 11 75 73
www.livsvejviser.dk
Stand Nr. 10
Jette Tøndering
Bøger - Kort - DVD - CD Saltfyrfadslys

Nancy Fensman
51 32 64 30
www.balancehuset-vejen.dk
Stand Nr. 9
Sjælens Øje
Clairvoyance

Sandie Juul Jensen
31 53 62 70
www.sjaelensoeje.dk
Stand Nr. 11
Energi2flow
Psykoterapeut med speciale i
sjælsterapi vha. hypno-,
regressions- og progressionsterapi
Anne Lyngsholm van der Ploeg
51 84 28 71
www.energi2flow.com

Jette Tøndering
66 13 70 13
www.naturkost-odense.dk
Stand Nr. 12
De7ting
Lær at acceptere dit liv med
smerter og træthed
Smertecoach
Marianne Høy Juul Jensen
20 34 80 87
www.de7ting.dk

Udstillere
Stand Nr. 13
Akupunkturgarden Haldrup
Akupunktur TCM, Klasse 4 Laser,
Akupunktur NADA, Cupping
terapi, Rygestop instruktør
Inge Eskholm
23 93 19 30
www.akupunkturgaarden-haldrup.dk
Stand Nr. 15
Den 6. Sans
TFT, Metasundhed, Engleterapi,
Clairvoyance, Spirituelle rejser og
Engle Terapeut Uddannelse
Ingeborg Hjortsballe
51 60 06 06
www.den6sans-vejle.dk
Stand Nr. 22
Chandann
Designer smykker med
ædelstene, ferskvandsperler,
Swarovski krystal, sølv og guld
Ann Nordbeck
20 21 98 77
www.chandann.dk
Stand Nr. 26-27
Medicinhjulet
Drømmefangere, Indiansk håndværk, Røgelse (hvid
salvie) og vores helt egen
specialte, kom og smag
Søren Schjerbeck
30 44 71 00
www.shamanshoppen.dk
Stand Nr. 32
Helle Rannes
Access Bars Healing
- Body mini sessions
Helle Rannes
61 65 39 49
www.hellerannes.dk
Stand Nr. 33-B
Madam Binus
Access Bars kurser og behandling.
Arbejder rigtig meget med at
hjælpe i situationer med stress.
Carina Vestergaard (Binus)
42 42 31 03
www.madambinus.dk

Stand Nr. 14
Niels Peter Bach Petersen
Healing og Vejledning

Niels Peter Bach Petersen
20 19 22 21
www.nielspeterbach.com
Stand Nr. 16-17
LytTilJesus.dk
Smerter i livet – fysisk eller
psykisk. Hos os bliver der sat
fokus på det guddommelige.
Andreas Slot-Henriksen
40 84 20 74
www.LytTilJesus.dk
Stand Nr. 23
Lene Meyer
Hudplejeprodukter,
Naturlige vitaminer og kosttilskud
Lene Meyer
22 66 84 36
Stand Nr. 28

Perfect Body Care Aps
61 51 46 15
www.perfectbodycare.dk
Stand Nr. 33-A
Ageha Prem's Univers
Access Bars
Access Body Process
Access Energetic Facelift
Ageha Prem
41 28 28 04
www.agehaprem.dk
Stand Nr. 34
Klinik for fodterapi
Statsautoriseret Fodterapeut.
Young Living, Æterisk Olier
Zinzino- Balance Olie
Nadia Lilhauge
52 50 08 80
www.fodterapi-horsens.dk

Udstillere
Stand Nr. 35
Meta Sundhed
TFT, Meta-sundhed, healing og
Clairvoyance. Mod Angst, fobi,
stress og fysiske symptomer.
Jens Jørgen Nielsen
40 50 35 38
www.meta-sundhed.dk
Stand Nr. 41
Englebutikken
Clairvoyance, Regression,
Engel butik

Stand Nr. 40
Elsebeth Lundorff
Det livsoverskudsgivende vand, Planternes højeste
bevidsthed, atma, beskyttelse imod
mikrobølgestråling og meget andet fra Lotus Arts
kunstfonden.
Elsebeth Lundorff
86 89 11 71
Stand Nr. 42-A
Clairvoyant Medium
Clairvoyance, Afdøde kontakt

Anita Hansen
60 89 44 50
www.indrerejser.dk
Stand Nr. 42-B
Anja Bach Reich
Clairvoyant rådgivning-FortidNutid-Fremtid, Afdødekontakt,
Klarsynsdemonstration
Anja Bach Reich
28 25 74 68
www.reichmassage.skysite.dk
Stand Nr. 44
Narconon Arresøhøj
Medicinfri
misbrugsbehandling/
afgiftning samt Life Skills træning.
Mette Andreasen
70 60 60 03
www.narconon-arresøhøj.dk
Stand Nr. 46
Coclo Klinik
Vi behandler piskesmæld,
migræne, diskusprolaps, frossen
skulder, tennisarm og gigt.
Billy Huang
22 32 34 56
www.coclo-klinik.dk
Stand Nr. 47-B
Soul Coaching
Clairvoyance
Afdødekontakt

Vibeke Liljan Broch-Lips
60 75 30 33
www.clairvoyant-medium.dk
Stand Nr. 43
Bodyhealth
Kostvejledning, Access Bars
Triggerpunktsmassage,
Hypnoterapi, Zoneterapi
Pia Birk
23 72 07 21
www.bodyconnection.dk
Stand Nr. 45-LØRDAG
Maria Ploug Grafologi
Skriften fortæller hvem du er…
Diplom-grafolog og Skriftpsykolog

Charlotte Jørgensen
28 34 32 37
www.soulcoaching.dk

Dorthe Aamann
60 18 79 12

Maria Ploug
20 27 63 44
www.mariaploug.dk
Stand Nr. 47-A
Det spirituelle center i Horsens
Sten og krystaller. cafeaftener,
kurser, workshops mm
Lene Oddershede
28 14 91 39
www.leneoddershede.dk
Stand Nr. 48
Dorthe Aamann
Rådgivning og vejledning via
tarotoplæg

Udstillere
Stand Nr. 49
Wendy & co
Akupunkturartikler,
Patenter, Urter og
Bøger
Wendy Norris
75 78 24 60
www.wendyco.dk
Stand Nr. 51-A
Det ømme punkt
Kosttilskud- Berry’en

Stand Nr. 50
Sjælsmusik
Få komponeret din helt egen
healingmusik som udtrykker
sjælens vibrationer.
Poul Vinther
21 75 76 69
www.poulvinther.dk
Stand Nr. 51-B
Ude ved Jette
Kosttilskud- Berry’en

Kinisiolog
Judy knap Reimer
22 40 99 16
www.detømmepunkt.dk
Stand Nr. 52

Kinisiolog
Jette Glerup Hanssen

Energetix Magnetsmykker

Ellen Pedersen
61 37 88 37
Stand Nr. 54
Psykoterapeuten
Psykoterapeut
Sandplayterapi
Karen Hessel
20 73 46 91
www.foretbedreliv.dk
Stand Nr. 57
Helles Univers
Keramik

Helle Skov
26 18 44 32
Stand Nr. 59
Livsforbindelsen
Kanalisering (medie/kanal)

Livsforbindelsen
22 28 48 33
www.livsforbindelsen.dk

Stand Nr. 53
Livets Skole i åndsvidenskab
Det Tredie Testamente, Martinus
åndsvidenskab – alkærlighedens
videnskab.
Bo Boilesen
20 15 78 11
www.livetsskole.info
Stand Nr. 55
THW-art
Kanalisering af Personlige
sjælsbilleder
Tonny H. Westergaard
51 35 70 60
https://da-dk.facebook.com/THWArt-192230244781/
Stand Nr. 58
Lone Matine
Clairvoyance - Medie - Reiki healer
- Hypnoterapeut
Lone Matine
22 91 09 46
www.lonematine.dk
Stand Nr. 60
Tromborg Tarot og Shamanisme
Den lille Tarotskole
Tarot rådgivning. Salg af Tarot- og
dyrekort, bøger, shamantrommer
Birgith Tromborg
75 62 47 01
www.tromborg-tarot.com

Udstillere
Stand Nr. 61
Astro-Design
Tens behandling og
Fodmassage.
Års og fødselshoroskop
Erik Rørholm Larsen
86 83 60 39
www.astro-design.dk
Stand Nr. 63
TatiKlinik
Kranio-Sakral Terapi,
AcuNova(tidligere kaldt
Akupunktur 2000)
Tatiana Grujevsky
28 29 27 33
www.tatiklinik.dk
Stand Nr. 65
Olie Sheiken
Økologiske og bæredygtige
produkter, Argan olie, Kaktus
olie, Nigella frøolie.
Hjalmer Sommer
31 14 92 96
www.troldmandensunivers.dk
Stand Nr. 67
Helseværkstedet
Stresshåndtering, Særligt
Sensitiv, Drømmegruppe,
Sjælsmeditation, Terapi
Grethe Lindholm Pedersen
26 24 06 47
www.helsevaerkstedet.dk
Stand Nr. 69-A
I kærlighedens lys
Personal power healing,
Aura clairvoyance,
Reiki healing,
Palle Baldal
23 93 84 15
www.ikaerlighedenslys.dk
Stand G-01
Billedkunstner
Spirituel Billedkunst som
skaber forbindelse til Hjerte og
Sjæl.
Zanna Sangye
28 30 50 61
www.zan-art.dk

Stand Nr. 62
Kiromantiker
Diplomuddannet af Agma, håndlæser
Elin Nielsen
23 69 85 81

Stand Nr. 64
SoulutionArt
sjælstegninger og sjæleskulpturer DIN
sjæls umiddelbare beskeder til dig NU
med indbygget healing.
Ulla Harpøth Daugaard
30 33 17 76
www.soulbodylife.dk
Stand Nr. 66
Astrologi & Coaching
Terapeutisk astrologi
Foredrag og kurser
Kaj Larsen
www.astrologi-info.dk
www.astrologi-coaching.dk
Stand Nr. 68
Bowtech Vejle
Den blide behandlingsform, stimulerer
kroppens evne til at helbrede sig selv.
Else og Niels Jørgen Hjerrild
22 30 86 36
www.bowtechvejle.dk
Stand Nr. 69-B
I kærlighedens lys
Reiki healing, Stenformation, Soul
body fusion
Sussan Jelena Baldal
23 93 84 15
www.ikaerlighedenslys.dk
Stand G-02
Bergljot
Tegninger, tryk og enkelte malerier.
Nik Okkels
52 65 26 26
www.digitalmuseum.dk

Salgsvogn udenfor

Salg af Infrarød Sauna
Thomas Jensen
52 88 87 79
www.ir-sauna.dk

Behandlingsformer på helse-STEDET.net














Access Bars
Allergibehandling
Bindevævsmassage
D-Tox Spa Udrensning
Emotionel forløsende
frihedsteknik, EFT
Energibevidstheds-terapi
Healing
Healingsmassage
Heste- og hundehvisker
Husrensning
Hypnoterapi
Håndlæsning

 Intuitiv healing













Klangmassage
Kostvejledning
Kropsterapi-massage
Meridianterapi
Mindfulness
NADA øreakupunktur
Psykoterapi
Reiki healing
Spirituel vejledning
Tankefelts Terapi
Triggerpunktsmassage
Zoneterapi

På helse-STEDET.net kan du se alle behandlingsformer og de
tilknyttede behandlere.

C1

MEGA
MEGET
MIKROBIL
KRAFTFULD
82 HK BENZINMOTOR

7” TOUCH SCREEN

AUTOMATISK
KLIMAANLÆG

5 DØRE

UDSTYR FOR
9.000,- UDEN
MERPRIS!

CITROËN C1
PureTech 82 FEEL COMPLET, 5-dørs

KUN

94.990,-*

STANDARDUDSTYR • 15” stålfælge • Nedfældbart bagsæde 50/50
• Bluetooth® og USB-indgang • El-sideruder for • 4 højttalere • Ratbetjent radio/MP3
• Hastighedsbegrænser • Fjernbetjent centrallås • Højdejusterbart førersæde
*Så længe lager haves

citroen.dk
Brændstofforbrug v./bl. kørsel 23,3 km/l. CO2 99 g/km. De angivne priser er ekskl. lev. 3.880,- og gælder ved køb og levering inden 31.08.2016. Tilbuddene kan ikke kombineres med andre særaftaler med rabatydelse. Den viste model er inkl. ekstraudstyr
mod en tillægspris. Forbehold for pris-, rente-, afgiftsændringer og trykfejl.

citroën Horsens • Ginnerup Automobiler A/S • HøeGH GuldberGS GAde 46 • 8700 HorSenS • telefon 79 27 72 00

LOKALE UGEAVISER

DIT LOKALE DAGBLAD

INSPIRERENDE MAGASINER

Nyhed!

Gå i kiosken efter
lokale nyheder …

Download
app’en nu

App’en Nyhedskiosken er en genvej til dit lokale dagblad og et skarpt billede
af det lokale liv og verden omkring dig. Du får de spændende tillæg om alt
fra boligindretning til din næste bil og alle områdets ugeaviser med gode
historier og tilbud.
Nyhedskiosken er alle Jysk Fynske Mediers udgivelser samlet ét sted.
I alt 13 dagblade, 65 ugeaviser og mange spændende magasiner.

Download app’en og vælg dine favoritter
GET IT ON

Alle ugeaviserne er gratis. Dagblade og magasiner
kan enten købes i abonnement eller stykvis.

Nyhedskiosken

