
Mød øens mange kraftsteder og fornem den særlige spirituelle åbning,  hvor øen taler til dit 

hjerte. Vi vil besøge steder både i nord – syd og midt på øen.

Bornholm har mange hellige steder, som menes at være brugt i ceremonier til ære for kontakten mellem 

himmel og jord. På Bornholm er der fundet 3 Soltempler – et er udgravet og skønnes at være 5000 år 

gammelt. Mange af disse steder har levet i ubemærkethed og er derfor bevaret som ’landskabstempler’ 

eller hellige steder, der har en stærk udstråling af den oprindelige energi. Den særlige spirituelle kvalitet på 

disse kraftsteder rummer en essens vi som enkeltpersoner kan bruge og bygge videre på.

MEDITATIV PILGRIMSREJSE  ( I BEDEDAGSFERIEN ) TIL  

BORNHOLM 15-20 MAJ 2019 

www.bodi legeberg.dk



Bornholm er en smuk ø at være på og skaber med sin klippe-

grund en speciel energi, der er givende for alle at være 

tilstede i.

På stederne vil vi færdes i stilhed, sanse energien og 

meditere og gennem dette arbejde få adgang til den 

kraft der i området danner en port indad i naturens my-

stiske væsen men også i høj grad en port som indgang 

til ens eget sind. Gennem vores meditative nærvær og 

åbenhed for jordens energistrømme kan vi være med til 

at skabe en cirkulation mellem vores egen indre essens 

og jordens åndelige rigdom.

Gruppen vil blive en aktiv del af den videre udforskning 

af Bornholm som pilgrims ø. Det er min fornemmelse at 

der er endnu flere kraftsteder som ikke er kendt, men 

at der også er flere steder, som er glemt og kan genfin-

des, som f.eks. Soltemplerne.

Bornholm har som ethvert levende afgrænset område 

et chakra system – dvs. et system af energicentre der 

tilsammen danner en helhed. Vores udforskning af øen 

vil også bidrage til at finde flere brikker til øens cha-

kra-system. 

Sådan gør vi:

Hver dag er der fællesmeditation og en udflugt til et 

område som jeg har udforsket i forvejen

Vi kører til udvalgte steder og går, ofte i stilhed hen 

til det sted, hvor vi skal opholde os. Det er ikke lange 

vandreture, men du skal kunne gå op til 5 km. 

På bestemmelsesstedet vil vi stemme sindet, således 

at vi kan opfange den kvalitet der er stedets. Det kan 

enten være en lille ceremoni eller en indledende me-

ditation. Der vil derefter være tid til at fordybe sig på 

egen hånd i stedets særlige udstråling og lade det give 

genklang i sig selv.

Bornholm er som pilgrimsø et sted, der mere og mere 

åbner for sit spirituelle potentiale og derfor vil turen 

ofte give overraskelser i form af nye erkendelser på 

kendte steder og opdagelse af nye steder. 

Derfor er det vigtigt at vi som gruppe har en åbenhed 

med os, der gør det muligt at ændre rækkefølge eller 

indhold i program.

www.bodi legeberg.dk



PRAKTISKE OPLYSNINGER

www.bodi legeberg.dk

TUREN ER BEREGNET TIL 12 – 14 DELTAGERE
-----------------------------------------------------------  
Kurset begynder d. 15. maj kl. 16 
i gruppe rum på Pyttegården.

Vi går ud og spiser kl, ca. 18.15. 
- maden d. 15. betaler du selv.
Kurset slutter med fælles spisning om aftenen
d. 19. maj.

KURSUS GEBYR: 
----------------------------------------------------------- 
3250 kr. betales ved tilmelding 
incl. En middag sidste dag.

konto: 7670 - 1115281

KURSUSSTED, OG OVERNATNING: 
----------------------------------------------------------- 
Pyttegården
Kjeldsebyvej 3
Kjeldseby
3760 Gudhjem 

Vi begynder og slutter dagen på Pyttegården
Vi begynder kl. 9.15 og slutter ca.17.30. 
Det er en god idé at afslutte dagen med fællesspisning 
på café eller restaurant i Gudhjem. 

OVERNATNING OG BETALING PÅ PYTTEGÅRDEN:
----------------------------------------------------------- 
Ophold på Pyttegården i lejlighed 
incl. sengelinned, morgenmad og smøre selv 
frokost pakke.
pris: 3400 kr 
(eneværelse er 500 kr ekstra)

Tilmeldes på mail til gudhjem@pyttegården.dk 
så vil du modtage betalings ID.
Betales senest 15 maj eller ved senere tilmelding.

REJSE TIL OG FRA BORNHOLM:
-----------------------------------------------------------  
Du sørger selv for transport til Bornholm:

Fra Århus til København passer det med Flex bus
Kombardo bussen fra København kører ombord på 
færgen og i land i Rønne. Pris 139 kr.

D. 15 maj Fra København til Rønne 10.40 ankomst 
Rønne 13.50

D. 20 maj Fra Rønne 10,15 ankomst København 13.45
Du vil blive hentet og bragt til færge
Vi sender lister ud, så i evt. kan følges. 

Husk at købe billet i god tid. 

BODIL EGEBERG
-----------------------------------------------------------  
har i 14 år arrangeret pilgrimsrejser til:
Malta, Irland, England, Iona Skotland og Island 
Kontakt: 

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere på:  
26 17 91 01 

KURSUSGEBYR 
----------------------------------------------------------- 
3250 kr.
Overnatning – frokost – morgenmad - 
3400 kr.  
(Kursus og ophold ialt 6650 kr.)

Du er tilmeldt såfremt der er plads, når der er betalt 
depositum, og du har sendt oplysninger til mig om 
navn og adresse, telefonnummer og mailadresse. 
Efter 10. marts betales beløbet ikke retur medmindre 
kurset bliver aflyst.

INDBETALES PÅ:
reg: 7670 
konto: 1115281 

Du kan bestille afbestillingsforsikring f.eks. 
hos europæiske Tlf. 33 25 25 25. 


