
I denne uge vil både øvede og begyndere få mulighed for at opleve glæden 
ved yoga i fællesskab med andre. 

Et højskoleophold med yoga og mindfulness betyder tid, ro og nærvær! Vi vil 
sammen med vores dygtige instruktører træne yoga, smidighed, styrke og balance. 
Og vi vil øve os i det nærvær og sunde blik indad, som mindfulness-øvelserne 
hjælper os med.

Alt sammen lige midt i den skønne natur, som 
området omkring højskolen har at byde på. Vi vil 
tage yogamåtterne med ud i det fri, vi vil vandre, og 
vi vil lade os inspirere af spændende foredrag. Alt 
sammen med udgangspunkt i det fællesskab, der er 
så unikt for højskolen.

Yogatræningen tager udgangspunkt i dig dér, hvor 
du er, og alle kan være med uden forudgående 
kendskab til yoga. Vi lægger vægt på en grundig 
introduktion og på helhedsoplevelsen af at være i 
balance med dig selv og dine omgivelser.  

Pia Kirkegaard, 
kursusleder
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Kursus: Yoga & Mindfulness



Ugeprogram - Uge 26, 26. juni - 2. juli

Lørdag 26. juni

Søndag 27. juni

Mandag 28. juni

Tirsdag 29. juni

Onsdag 30. juni

16-17: Ankomst, indkvartering og Kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Præsentation af yoga på højskole.
Første øvelser på yogamåtten. Vi møder 
hinanden og afstemmer forventninger.

9.45-12.00: Yin Yoga - Måske kender du 
det indiske tegn for yin og yang, hvor 
modsætninger mødes. Yin står i Yoga-
en for den feminine kraft og i yin yoga 
kommer vi helt ned i tempo. Det betyder, 
at vi udforsker stillingerne i flere minutter 
ad gangen, så krop og sind falder til ro og 
det giver mulighed for at fordybe sig og 
lade åndedrættet underbygge øvelser og 
serier. Her vil vi arbejde med den mentale 
balance og gøre det muligt at blive helt 
rolig og afslappet.

13.30-16.00: Alolaer og anasanas Vi ar-
bejder med de basale yogastillinger(anas-
anas) og får gang i blodcirkulationen med 
mindre sekvenser og serier af flowyoga
(alolaer). 

19.30-21.00: Sangaften med højskolelærer 
Johanne Jensen.

9.45: Mindfulness og positiv psykologi. 
Oplæg om den positive psykologis teori 
og metode. Mindfulness er velafprø-
vet metode til håndtering af flere af det 
moderne menneskers udfordringer. Vi 
afprøver øvelser og reflekterer over brug 
og faldgruber.

13.30-16.00: Mindful walk. Vi ser området 
i stilhed og med indlagte øvelser under-
vejs.Stilhed er en teknik, som bruges flit-
tigt i yogaen. For at få overskud og styrke 
må vi også give os selv opmærksomhed 
og kraft. Det gøres blandt andet gen-
nem stilhed. Området omkring højskolen 
er helt specielt og vi skal se nogle af de 
smukkeste udsigter over Mols og Kaløvig 
samtidig med at vi bliver nærværende 
og måske opnår større forbindelse med 
naturen.

19.30 - 21.00: Afspænding. Mild udspæn-
ding gennem øvelser, stræk og evt mas-
sage.

9.45: Foredrag: Kim krohn, vinder af Alene 
i Vildmarken 2020.   

9.45: Foredrag: Pauline Asingh om arkæ-
ologi på Djursland. Tag med på en fasci-
nerende tidsrejse og bliv klogere på den 
fortid som har formet os som mennesker.

13.30-16.00: Yoga stressreduktion - hvad 
gør yoga ved nervesystemet. Øvelser og 
oplæg om nervesystemet og hvordan vi 
kan arbejde med at reducere stress gen-
nem særlige øvelser.

19.30-21.00: Aftenvandring.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Skolevej 2, 8410 Rønde

Fredag 2. juli

Tilmelding

9.45: Yoga med fokus på balance  - Yoga-
en kan skabe balance i vores liv. I denne 
seance arbejder vi med balance, både 
kropsligt og mentalt. Vi arbejder vedhol-
dende og tålmodigt og måske udfordrer 
vi blidt vores balanceevne. Pause i stilhed.

13.30-16.00: Afsluttnede yoga. Sidste 
yoga seance får vi sved på panden og 
oplever flow med øvelserne til behagelig 
musik. 

17.30: Aperitif.

18.00: Festmiddag og koncert.

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Hjemmeside:  
www.rondehojskole.dk under som-
merkurser

Skolens kontor: tlf. 86371955

E-mail: post@rhe.dk 

Kontoret har åbent mandag til 
torsdag fra fra 8.00 – 15.30 og 
fredag fra 8.00 – 15.00

Faste tidspunkter

Torsdag 1. juli

07:30: Morgenmad

08:45: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

13:30: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe

13.30-16.00: Yoga med fokus på ånde-
dræt og meditation. Åndedrættet har 
utrolig stor betydning for yogaen. Her har 
vi særligt fokus på forskellige teknikker 
og afprøver meditative teknikker for at 
opnå nærvær og tilstedeværelse i nuet.

19.30-21.00: Fortællinger ved bålet.




