GENVIND
LIVSKRAFTEN
- AKTIVT NATURLIV OG MENTALT VELVÆRE

Sommerkursus på Nordfyns Højskole
fra d. 20/7 til 26/7-2013

“Ugen byder på oplevelser og
diverse nordfynske fristelser.”

F

or fjerde år i træk
åbner vi dørene på
Nordfyns Højskole for

kurset Genvind Livskraften.
I samarbejde med
DepressionsForeningen tilbyder vi en uge med:
•

Fællesskab

•

Sang

•

Foredrag

•

Stresshåndtering

•

Værksteder

•

Aktiviteter

•

Mindfulness

•

Smuk natur

•

Dejlig mad

- og alt det mellem linjerne,
som gør et højskoleophold
til en dejlig livgivende
oplevelse.
Ugen byder på oplevelser
både inde og ude. Vi skal
høre spændende foredrag,
vi skal bruge kroppen,
vi skal synge, vi skal ud
og nyde den nordfynske
natur, og vi skal udforske
nyt i værkstederne. Dertil
kommer gode samtaler,
spændende aktiviteter og
ikke mindst hinanden!

....Tilbud
Bus fra Odense til
højskolen – pris 50 kr.
Vi tilbyder transport
fra Odense Banegård
til skolen på
ankomstdagen og
fra skolen til Odense
Banegård på
hjemrejsedagen.
Du bedes oplyse, om
du ønsker dette.
I de praktiske oplysninger, du modtager
senest 4 uger før
kurset, får du det
præcise tidspunkt.

PROGRAM
En frisk start på dagen

sang eller to og dagens

Hver dag inden morgen-

lærer og program præsen-

bydes:

maden starter vi med en

teres. Derefter overlader vi

aktivitet, så vi får en god

ordet til dagens foredrags-

start på dagen.

holder. Efter foredraget er

Aktiviteterne vil være

der mulighed for at stille

yoga, mindfulness, gåture,

spørgsmål. Vi synger en

cykelture eller løbeture alt

sang igen og giver eventuelt

afhængigt af deltagerne.

beskeder. Kl. 12.15 er der

•
•
•
•

Det er muligt at låne en

frokost, som på højskolen

Efter værkstederne har du

cykel på skolen, men da

er varm mad.

fri indtil aftensmaden. Du

•
•
•

Outdoor
Ridning
Cykelture og
fortællinger
Smykker
Kor
Fingrene i jorden
Sund kost - godt liv

er velkommen til at bruge

udbuddet er begrænset, er
det en fordel at medbringe

Eftermiddag

faciliteterne på skolen i

din egen cykel, hvis du

Hver eftermiddag fordeler

dette tidsrum.

gerne vil på cykeltur. Efter

vi os på forskellige værk-

aktiviteten spiser vi en sund

steder. Når du tilmelder

Aften

morgenmad.

dig, vælger du de 3 værk-

Efter aftensmad laver vi for-

steder, du helst vil på, i

skellige aktiviteter. Det kan

Formiddagen

prioriteret rækkefølge. Du

være sangaften, bålaften

Efter morgenmaden mødes

kan ikke være sikker på at

og gåture. Vi afslutter ugen

vi til samling og foredrag.

få din første prioritet.

med en fest fredag aften.

Vi starter med at synge en

Følgende værksteder ud-

PRAKTISK
Pris
Enkeltværelse: 4.200 kr

|

Dobbeltværelse: 3.700 kr.

Medlemmer af DepressionsForeningen får 500 kr. i rabat ved tilmelding senest 1/4 2014,
så prisen i dobbeltværelse er 3200 kr. og i enkeltværelse 3700 kr.
Desuden kan medlemmer af foreningen få et familiemedlem eller en ven med til prisen
3200 kr. ved tilmelding senest 1/4 2014, hvis de bor sammen i et dobbeltværelse.
Prisen inkluderer kost, indkvartering, undervisning, udflugt samt leje af linned og håndklæde.

Indkvartering
Kursister som bestiller dobbeltværelse indkvarteres i værelser med eget bad og toilet.
Kursister i enkeltværelser har bad og toilet på gangen. Værelserne er fordelt på stueplan
og 1. sal. Hvis du har problemer med at gå på trapper, bedes du oplyse dette.

Tilmelding
Du kan enten vælge at tilmelde dig online på DepressionsForeningens hjemmeside eller
udfylde tilmeldingsblanketten, som du kan rekvirere ved Nordfyns Højskole.
Kort efter du har tilmeldt dig, modtager du girokort til betaling af kurset. Depositum på
1000 kr. betales senest 1/4 2014 og det resterende betales senest 1/6 2014. Ved tilmelding efter 1/4 2014 betales depositum 14 dage efter tilmelding og det resterende ligeledes
1/6 2014.
Er du medlem af DepressionsForeningen har du mulighed for at lave en aftale med foreningen om at betale kurset i flere rater. Kontakt sekretariat@depressionsforeningen.dk
senest d. 1/2 2014, hvis du ønsker opsparingskonto.

Afbestillingsforsikring
Det er muligt at købe en afbestillingsforsikring ved Europæiske, der dækker afmelding af
kurset ved akut sygdom og lignende. Vær opmærksom på at forsikringen skal tegnes
senest samtidig med betaling at depositum. Kontakt Europæiske for nærmere information om vilkårene for forsikringen.
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