
 

 

 

 

 

 

 

 

Meditativ vandring mod forandring på Øhavsstien 

Har du lyst til at prøve noget nyt i 2018?  

At gøre noget godt for dig selv med fokus på forandring?  

 

Så tag en PAUSE i hverdagen og tag med på en meditativ vandringsdag.  

På en meditativ vandringsdag har du tid til at finde ro, tænke nye tanker, bearbejde 

følelser og finde ind til, hvad du ønsker af forandring i dit liv. 

Du får en hel dag i naturen med tid til fordybelse og DU er i centrum i din vandring.  

Vi vandrer på ord og meditationer, der sætter en positiv proces i gang og vi vandrer en 

stor del af turen i stilhed, så der er tid til selvrefleksion. Vi deler kun det med hinanden,  

vi har lyst til – resten er selvrefleksion – og der er mulighed for sparring.  

Vi vandrer i et roligt tempo og holder en pause hver time. 

Dagen vil bestå af: 

 Ca. 16 km. vandring 

 Små oplæg  

 Mulighed for sparring 

 Vandring i stilhed  

 Tid til selvrefleksion 

 Hyggeligt samvær 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger: 

Datoer: Se øverst. Tidspunkt: Kl. 09.00 – ca. 16.00. 

Vandringen: Vandringen foregår på Ø-havsstien og mødested oplyses ved tilmelding.   

Medbring: En rygsæk. Husk at være iført fornuftigt tøj og gode vandrestøvler. 

Arrangør: Trivselskonsulent Birgitte Kjeldsen fra FILLIPSEN – Dit liv – dit valg… 

Tilmelding: 1 uge inden vandringen på birgitte@fillipsen.dk eller på 22 26 47 44.  

Pris: Kr. 575,00 inkl. frokost, vand, kaffe/the, frugt og müslibarer.  

(venligst oplys hvis du er vegetar eller der er noget, du ikke kan tåle at spise). 

Betaling: På konto nr. 9370 – 4560345726 eller mobilepay 22264744 senest 1 uge inden vandringen. 

Spørgsmål: Læs mere på www.fillipsen.dk under Vandring eller ring på 22264744. 

27.  januar 2018 

17. februar 2018 

24. marts 2018 

21. april 2018 

26. maj 2018 

16. juni 2018 

mailto:birgitte@fillipsen.dk
http://www.fillipsen.dk/


 

 

KOMMENTARER FRA TIDLIGERE DELTAGERE PÅ VANDRINGEN: 

 

Dejligt med en dag med tid til eftertanke. 3 - delingen af turen gav god mening. Jeg 

tog hjem med en følelse af taknemmelighed over livet. Så det er jo dejligt. Gitte 

 

Dejlig dag, sov sindssygt godt, fantastisk natur som jeg ikke havde set før, selv om jeg 

har boet her i 35 år. Dejligt at koble af og bare gå. Kai 

 

Kære Birgitte. Tusind tak for i går - det var en super dejlig tur. For det første får vi 

meget hurtigt fornemmelsen af, at du nok skal føre os trygt igennem dagen, da det 

hele virkede meget gennemført - der var tænkt på det hele - mad, drikke, 

siddeunderlag osv. Personligt kunne jeg jo så allerede fra start trygt lade dagen tage 

sin form. Det bedste ved dagen - det var faktisk det hele. Opdagede meget ved mit liv 

som jeg faktisk er rigtig glad for - dejligt lige at blive mindet om det - opdagede også 

at jeg faktisk har frit valg på alle hylder 😃 jeg kan selv vælge mit liv. Jeg gør det rigtig 

gerne igen - og hold da op hvor har jeg sovet godt i nat   Mange hilsner fra Hanne  

 

Min vandring lørdag den 10. marts 2017 hos Birgitte Kjeldsen/FILLIPSEN var min 

allerførste sådan "rigtige" vandring. 

Vandring skal læres, og man skal øve sig! Den rigtige meditative vandring kommer 

ikke af sig selv. 

Vi skulle vandre 15 km på Øhavsstien, og forventningerne og spændingen var stor. 

Vejret var perfekt, og solen gav mig et godt varsel om en spændende dag, som skulle 

bestå af meditativ vandring, refleksion, brug af naturens skønhed og dufte. 

Ruten var velplanlagt og perfekt til vandring i stilhed - men også med perfekte 

opholdssteder, hvor vi fik fyldt benzin på tanken ved hjælp af lækre sandwiches, 

müslibars, kiks, frugt, masser af vand og andet godt. Her var der også plads til 

samtaler og mundtlige refleksioner. Du vælger selv, om du vil dele dine tanker eller du 

blot lytter og reflekterer inde i dig selv. 

Birgitte er vores dygtige supervisor undervejs. Hun sørger for, at vi hele tiden holder 

os for øje, hvad vandringen skal gøre for os, holder os "på sporet" om man så må sige 

og sørger for, at trådet bliver godt og stabilt. Hun er dygtig til at formidle, hvad 

vandring kan gøre, på hvilken måde vi kan bruge naturen i vores refleksioner og 

hvordan stilheden er et must for sjæl og krop. 

Det er bestemt ikke min sidste vandring. Jeg vil afsted igen - gerne lige om lidt - også 

med Birgitte Kjeldsen, som har lært mig, hvad meditativ vandring er, og hvilken 

livgivende effekt det har på mig, på min krop og på min sjæl. Christina 

 

 


