
Sammen samler vi gennem stille yoga 
sensommerens energi

- Et yogaretreat

September
Sabbat
18. - 19. & 20.

September



Sensommerens energi

Nyd tre dages yogaretreat hvor yoga, nærvær og ro er i fokus.

Retreat betyder at trække sig tilbage, sabbat betyder hvile. På et  
yogaretreat kan du trække dig tilbage fra hverdagen, dagligdagens 
ydre verden og være i fred og ro. 

Vi skal bruge tiden på yoga, meditation, læsning, gåture i naturen, 
en dukkert ved havet, samtaler og måske endda lidt stilhed.



Samsø Retreat
Vi bor på Samsø Retreat, Ørnslund 2, i skovbrynet 
ved Brattingborg med en fantastisk indretning og en 
hel særlig stemning og ro. 

I skal overnatte i skønne lyse værelser og på 1.salen 
lave yoga i en smuk yogasal. Samsø Retreat er 
omringet af en smuk have, skov og en lille gåtur 
bringer dig til stranden.

Transport
Du sørger selv for transport. Fra Hou i Jylland og fra 
Kalundborg på Sjælland går færge til Samsø.

Medbring
Yogatøj
Badetøj
Strandhåndklæde
Hjemmesko
Praktisk fodtøj
En god bog

Yogaudstyr, sengetøj og 
håndklæder findes på 
stedet



Fredag d. 18. september

16.30 - 18.00 Ankomst og indkvartering, kaffe og the
18.00   Vi mødes med hinanden
    - Tidspunktet kan muligvis variere, 
    afhængig af ankomst tidsspunkt
18.30    Middag
20.00    Aftenyoga og afspænding
22.00    Stilhed og godnat 

Der inviteres til stilhed fra om aftenen kl. 22.00 til efter morgeyoga næste dag



Lørdag d. 19. september

07.30    Morgenthe
08.00 - 10.00  Morgenyoga 
10.00    Morgenmad og mulighed for madpakker   
13.00   Meditativ gåtur i naturen / egentid, stilletid
16.00 - 17.30  Yin og restorativ yoga  
18.00   Middag
20.00 - 22.00  Yoga
22.00   Stilhed og godnat

Der inviteres til stilhed fra om aftenen kl. 22.00 til efter morgeyoga næste dag



07.30    Morgenthe
8.00 - 10.00  Morgenyoga 
10.00 - 11.00 Morgenmad 
11.30 - 12-00  Fælles afslutning og afgang* - Mulighed  
    for madpakker 

*Afgang: Færgen fra Sælvig 13.15, ankommer i Hou 14.15.
Færgen fra Ballen kl. 14.05 ankommer i Kalundborg 15.25

Søndag d. 20. september



Den yogaform...

...du kommer til at møde, er blid 
og mediterende. Rolige flows, 
Yin og restorativ yoga bliver en 
del af programmet.

Vi skal udforske yogastillinger, 
åndedrætsøvelser, meditationer, 
og afspænding.

Det er valgfrit hvor meget af 
undervisningen du deltager i.



Vi ses!
Jeg håber du kommer godt til Samsø. 

– Hvis du får udfordringer på din vej så kontakt mig tlf. 40 96 01 15


