
Kraft, Urkraft & Stemmekraft

 - I forfædrenes fodspor 

Velkommen til en eventyrlig og kraftfuld weekend i det Vilde ved skov og strand. 
Din stemme viser dig vej og nye kraftlag, vil du hjemtage. Naturen åbner sig for 
dine fødder og kalder dig til sig. Den stenede strand og skoven - uberørt af 
menneskehånd - med viltre træer og krogede grene, byder dig velkommen med 
al sin eventyrlighed og dybde.  
Her vil vi arbejde og forbinde os. Lade os guide af al den visdom, vi bliver givet. 
Forfædrene vil måske tale til dig fra stenalderstrandens vilde uvejsomhed eller fra 
gravhøjenes dyb. Skovens væsener vil måske vise sig for dig, når du synger din 
vildsang og kraftsang for dem i ærbødighed og med hengivelse. 

Vores fysiske udgangspunkt og der hvor vores fælles cirkel sættes, er Falkereden, 
der med sit helt særlige, kreative og udtryksfulde rum danner rammen om vores 
indendørs arbejde. Her er vi holdt og samlet i fællesskabet. 

Omdrejningspunktet i energiarbejdet denne weekend er vores intuitive stemme 
og den kraft, der bor her. Vi åbner stemmen i Vildsang og Kraftsang der frisætter, 
forløser og forandrer. Vi har rødderne godt og grundigt plantet i tidligere tiders 
rituelle, naturspirituelle arbejde, og vi kommer for at tale med og styrkes af 
Kraften i Naturen og dens Væsen og Væsener. 



Praktisk: 

Tid & sted 
25. til 27. oktober 2019. Vores base er Falkereden, Østrupvej 18, 4400 
Kalundborg. Kurset starter med middag fredag kl. 18 og slutter søndag kl. 16.  

Pris 
Kurset koster 2650,- og inkluderer undervisning, overnatning & fuld forplejning 
fra fredag aften til søndag eftermiddag. Depositum 850,- sikrer din plads 
(bindende). Kurset kan betales i rater, hvis du har brug for det. 

Facilitator 
BirgitteHelena Winther, akkrediteret practitioner & underviser i Soul Voice®  
metoden, indehaver af Kraftsang. 

Medbring 
• tøj så du kan være i naturen i nogle timer og også sidde stille udendørs - det er 

godt at tænke i lag, så du både har thermo/uld undertøj samt flere lag, du kan 
tage af og på efter vejret. Indendørs er der spartansk opvarmet så påregn også 
ekstra tøj hertil. 

• noget at sidde på udendørs - feks. et skind, tæppe eller lign. 
• gerne et ekstra tæppe til at have om dig 
• rygsæk til dit gear 
• notesbog & skriver 
• vandflaske 
• toiletsager & varmt nattøj 
• udendørs fodtøj 
• sokker/indesko til indendørs 
• din tromme eller rasle hvis du har 

Overnatning 
Der er mulighed for at overnatte i Falkereden fra fredag til søndag og 
overnatning er inkluderet i kursusprisen. For seje udendørsfolk er det også muligt 
at slå sit telt op i haven. 

Falkereden har i sommerhalvåret BNB gæster, og du kan finde billeder og læse 
mere om stedet på dette link https://www.airbnb.dk/rooms/31307109?
source_impression_id=p3_1567666892_cwSMbS1tr9z%2BV7u7  

https://www.airbnb.dk/rooms/31307109?source_impression_id=p3_1567666892_cwSMbS1tr9z%2BV7u7
https://www.airbnb.dk/rooms/31307109?source_impression_id=p3_1567666892_cwSMbS1tr9z%2BV7u7
https://www.airbnb.dk/rooms/31307109?source_impression_id=p3_1567666892_cwSMbS1tr9z%2BV7u7


Forplejning 
Maden vi spiser denne weekend er vegetarisk med fisk. Maden er hjemmelavet, 
brødet er hjemmebagt og råvarerne er fortrinsvis økologiske og lokale. Fuld 
forplejning fra fredag aften til søndag eftermiddag er inkluderet i kursusprisen. 

Info & tilmelding 
kontakt@kraftsang.dk eller tlf. 50590960. Tilmelding senest 10. oktober. 
Begrænset antal pladser. Når jeg har modtaget din tilmelding, sender jeg dit et 
tilmeldingsbrev med alle praktiske oplysninger. 

Betaling 
Du betaler til Kraftsangs mobilepay 50903 eller til konto 9383 4575009552 

Uuuuuhhhhh vi glæder os til at byde dig velkommen til en vild og kraftfuld 
weekend i forfædrenes fodspor.  

Kærligst, 
BirgitteHelena 
www.kraftsang.dk 
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