
  

 

 

 

Yoga og mindfulness retreat på Vitskøl Kloster 

I fantastiske omgivelser afholdes der retreat på Vitskøl Kloster ved Limfjorden fra 
fredag 21/8 – søndag 23/8 2020. Temaet er ”mental fokus og tankekontrol.”  

Retreatet foregår i de skønne omgivelser på Vitskøl Kloster beliggende ved Limfjorden (Ranum) med 
stranden få hundrede meter fra klosteret. Med krop og sind i fokus bruger vi urtehaverne, 
egetræspladsen, plænen, det smukke opvarmede og restaurerede kirkerum som udgangspunkt for 
at komme ind i kroppen og ud af hovedet. Temaet for retreatet er at styrke mental fokus og få mindre 
tankemylder.  

Programmet består i yoga og mindfulness, dejlig mad og hygge. Desuden undervises der er i 
buddhistisk filosofi om aftenen. Der er en periode med stilhed, hvor der arbejdes med mental fokus. 
Resten af tiden er der plads til snak, grin og hygge. Retreatet er for alle – nybegyndere og øvede. 

Praktiske informationer 

Fra fredag den 21/8 2020 ca. kl. 14.00  – søndag den 23/8 2020 kl. 13.00 

Priser fra 3.300 kr. I prisen er følgende inkluderet: 

• 3-dages undervisning i mindfulness, meditationer, mental fokus og yoga  

• 2 overnatninger i klosterets skønne værelser 

• 2 gange aftensmad inkl. dessert, 2 gange eftermiddagssnacks, te og kaffe, 2 gange 
morgenmad, madpakke om søndagen.  

Maden er vegetarisk, let og lækker. Hvis der er specialønsker til maden (gluten etc.), kan dette 
aftales mod et mindre tillæg. Der serveres isvand til maden. Vin og andre snacks medbringes selv. 

Tina Henriette Christensen, MBSR-mindfulnesslærer og yogalærer fra Aarhus Universitet, varetager 
undervisningen. Læs mere om Tina her: www.c-c-m.dk. Ring på 42 70 80 50 for spørgsmål. Hent fuldt 
program på www.c-c-m.dk under ”aktuelle kurser” finder du kategorien ”mindful yoga & retreats”. 
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 Program 
Indkvartering fra fredag kl. 14. Der er mulighed for at udforske klosterets mange 
smukke rum og de fantastiske omgivelser  – hvorfor ikke gå en tur ned til stranden ved 
fjorden og gør dig klar til 3 fantastiske dage med fokus på at gøre noget godt for dig selv?  
 

 
Fredag 16.00  Kaffe, te, præsentation og forventninger. Yogasession og 

meditation. 
 

 

18.30  Spisning  

19.30  Undervisning i mental fokus og teknikker til tankekontrol 

21.00  Hygge i Pejsestuen 

22.00  Vi går i stilhed – fokustræning 
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Lørdag 08.00               Morgenpraksis med yoga og mindfulness 

08.45  Morgenmad i Munkekælderen 

10.00  Tankekontrol og mindre tankemylder: Yogasession og mental fokus 

12.00                Frokost i Munkekælderen og egentid 

14.00                Yogasession – på vej ud af stilheden 

15.00                 Kaffe og snak om stilheden 

15.30                Egentid på klosteret og de skønne områder 

18.00                Middag i Munkekælderen  

19.00                 Undervisning i Buddhistisk Filosofi 

20.30                Hygge i Pejsestuen eller egentid 

 

Søndag 08.00               Morgenpraksis med yoga og mindfulness  

08.45  Morgenmad i Munkekælderen 

10.00 Opfølgning på ”tanker og mental fokus”. Tema: Fra retreat til hverdag. 

11.00 Yoga og meditation. 

12.00 Frokost og farvel og på hensyn 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Flere praktiske informationer 
For at holde et fornuftigt prisniveau skal du selv medbringe drikkevarer til maden. 
Vin og andre alkoholiske drikkevarer er velkomne, og kan nydes både i Munkekælderen  
og i Pejsestuen. Der er et tekøkken, som kan benyttes til kaffe og te. Læs mere om Vitskøl 
klosteret her: www.vitskol-kloster.dk/. Adresse: Viborgvej 475, 9681 Ranum. 
 

Som udgangspunkt er vi det store smukke kirkerum, som er lunt og opvarmet. Afhængigt 
af vejret laver vi yoga og mindfulness her eller på stranden, på egetræspladsen, i skoven, i 
urtehaven og på plænen. Der er også gode vandre- og løberuter i skoven bag klosteret. 
 

Du skal selv medbringe; yogamåtte/underlag, to tæpper og en pude til nakken. Hvis du 
gerne vil sidde på en pude/meditationspude medbringes den også. Tag tøj på du kan 
bevæge dig i (gerne lag på lag), medbring tøj efter vejret (til udendørssessionerne; regntøj 
og solkasket), drikkedunk til vand, skriveredskaber og logbog. Du skal også medbringe 
sengelinned (betræk til dyne og pude samt lagen) og håndklæder.  
 

Alle kan være med i yogaen (almindelige Hatha Yoga og blide Yin Yoga teknikker). 
Øvelserne på retreatet er lette og kræver ikke forhåndskendskab. Alle kan også være med 
i meditationerne og mindfulnessøvelserne. De kan foretages siddende på en stol eller en 
meditationspude, stående eller liggende på gulvet. Hvis der er behov for at gå uden for 
undervejs, er der selvfølgelig også plads til det. Der er plads til alle – husk at det handler 
om at gøre noget godt for dig selv. Retreatet er både for nybegyndere og øvede.  
 

Priser 
 

Værelsestype Priser (per person)4 
DKK inkl. moms 

Dobbeltværelse2 3.300 

Enkeltværelse3 3.600 
 

2 2 personer deler et værelse. Kan kun bookes, hvis I er vant til at have tæt fysisk kontakt (Covid-19 hensyn). 
3 1 person i eget værelse 
4 50% betales ved tilmelding. 50% betales senest 1/8 2020. Du kan selvfølgelig også vælge 
at betale hele beløbet på en gang. 
 

Generelt: Ved afbud inden 15/7 refunderes halvdelen af beløbet. Efter 1/8 refunderes pengene ikke, men du 
kan selvfølgelig give pladsen videre. Bemærk: der tages forbehold for trykfejl. 

 

Tilmelding 
Tilmeld dig via min hjemmeside www.c-c-m.dk under aktuelle kurser. Eller skriv til  
Tina på tinahenriette@c-c-m.dk fra  Christensen Coaching & Mindfulness,  
mobil 42 70 80 50.  

 

http://www.vitskol-kloster.dk/
http://www.c-c-m.dk/
mailto:tinahenriette@c-c-m.dk


  

  
 

 

  

 
 

  

 

  

 
 

  

 

  

 
 

  

   

 


