
Gi´ dig selv en pause – Det fremmer din mentale sundhed 
Ta´på Retræte på Himmelbjerggården i Ry 
Lørdag den 25. maj kl. 9 til søndag den 26.maj kl. 16 

 

Ved du at vi er skabt til at kunne berolige os selv og genoplade efter en presset periode?  

Ved du af f.eks. pauser, at være i naturen, mindfulness og klangskåle er eksempler på noget, 

som hjælper os til at genfinde roen? 

Vi tilbyder dig en weekend med fokus på mental trivsel gennem ro, natur, mindfulness og 

klang.  

Du får mulighed for at prøve mindfulness både i ro, som siddende eller 

liggende meditation - og i bevægelse som blid yoga og gående i naturen.  

Du får mulighed for at opleve, hvordan lyden af klangskåle kan bidrage til 

at styrke kontakten til dit beroligende system, og hvordan kontakten til 

dine fødder bidrager til at genskabe roen. 

Lili står for at forkæle os med lækker hjemmelavet mad og snacks, og 

Himmelbjerggården lægger de fantastiske rammer til både inde og ude. 

Prisen er 2600 kr for begge dage. Prisen inkluderer forplejning og 

overnatning i dobbeltværelse. Enkeltværelsestillæg er 300 kr, og ønsker du 

at overnatte i dit eget telt er prisen 2300kr. Du vil inden kurset få tilsendt 

en lydfil med guidede meditationer. 

Adressen er Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry 

Tilmelding: 

Bente Pedersen, mail: mentalt-sundhedscenter.dk , mobil: 20580544 eller 

Pia Kidmose, mail: pk@piakidmose.dk, mobil 28436855 

Læse mere på www. mentalt-sundhedscenter.dk og på FB-begivenheden: 

mentaltsundhedscenter 

Bente Pedersen har en solid faglig baggrund, heriblandt en 

mindfulness instruktør udannelse (MBSR). Bente er optaget 

af at gøre dokumenteret sundhedsfaglig viden om hjerne, 

psyke og krop brugbar i forståelsen af mental sundhed og trivsel.  

 

Pia Kidmose har mange års erfaring med massage og kombinerer kropsmassage med blide lyde og 

vibrationer fra klangskåle. Pias drivkraft er ønsket om at skabe fred i det enkelte menneske og at 

give inspiration til afspænding af krop og sind 

mailto:pk@piakidmose.dk

