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Spirituel aften med Mercedes Mililla 
Fredbogård ligger rammerne til endnu en fornyelse i samarbejde med Græsted 
Veterantræfforening lørdag den 26/6-2021. 
  
En spirituel aften er for alle der er nysgerrige på alt det der er mellem himmel og jord. Alt 
det vi ikke normalt til hverdag lægger mærke til, men som stadig er omkring os. 
  
Kom til en aften hvor Mercedes Mililla vil videreformidle budskaber fra den åndelige 
verden. Fokus er på kærlige budskaber fra den åndelige verden til publikum. 
Atmosfæren vil være afslappet og respektfuld, hvor der er plads til humor. 
  
Om clairvoyant og medie Mercedes Mililla  
Mercedes Mililla har medfødte clairvoyante evner og har taget uddannelse som clairvoyant 
og indenfor krystaller. Den åndelige verden er en naturlig del af hendes hverdag. Hun bor 
sammen med sin mand og børn 
  
“Mit mål med arbejdet som clairvoyant, er at mine klienter skal opnå den bedste udgave af 
sig selv og udvikle sig” 
   
Aftenens program: 
- Åbningsbøn 
- Opfylde alle med lys og en let meditation 
- Lukkebøn 
  
 Som gæst til denne spirituelle aften skal du møde op med rummelighed og åbenhed, som 
kan bidrage til at kunne skabe en harmonisk atmosfære. Aftenen er til for at få indsigt og ny 
viden, og hvis du får et personligt budskab, er dette blot et ekstra “gode”.  
  
Forholdsregler for deltagelse:  
Aldersgrænse: 18+  
  
iPad, kameraer og mobiler slukkes under aftenen. Lydoptagelse, videofilmning eller billeder 
er ikke tilladt under aftenen, uden foregående tilladelse, da Mercedes Mililla og Fredbogård 
har ophavsretten til aftenen og dens indhold.  
  
Du må ikke være påvirket af alkohol eller stoffer under arrangementet. 
  
Ved udeblivelse eller ankomst efter dørene i indgangen lukkes, refunderes betalingen for 
de købte billetter ikke, da man optager plads, andre kunne have haft glæde af.  
  
- Alle forbehold vedr. COVID-19 / Corona-virus vil tages seriøst, ligeledes vil håndsprit være 
tilgængeligt på stedet. Såfremt du har de mindste symptomer på sygdom eller på virussen 
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eller er i karantæne grundet mistanke om smitte, bedes du blive hjemme, således at vi 
mindsker smittespredning. 
 
Sted: Fredbogård 

           Holtvej 40, Græsted 

Start: kl. 20 

           Der kan bestilles en let anretning. Dette bliver serveret kl. 18.30 

Pris: 75 kr. pr. person for foredrag 

        125 kr. pr person for mad, ikke inkluderet billet 

(Dette betales ved bestilling) 

Der kan bestilles billetter på  

info@veterantraef.dk 

Tilføj: Navn 

           Antal 

           Bestilling af mad. Sidste dag for bestilling er den 23/6-2021  

Så vender vi tilbage med en bekræftelse og et MobilePay-nummer. Endelig reservation først 

gyldig ved bekræftelse af betaling 

 
  
 
Med venlig hilsen   
 
Mercedes Mililla 
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