
 

Lysets genfødsel af Mørkets Livmoder

Rituel lydcirkel ved vintersolhverv 

Mørket har omfavnet os med sin fulde styrke. Hun tager imod os, holder os og 
vugger os blidt, mens vi giver slip ind i den nærende hvile. Det livgivende Mørke 
er nu i sin dybeste og mest intense kraft, og det er her, Hun føder Lyset af sin 
frugtbare Livmoder. Solen genfødes og starter sin tilbagevenden.  

Denne aften sætter vi os i cirkel sammen og forbinder os med Moderen der giver 
liv til Lyset. Fortryllelsen er kraftfuld dette døgn, hvor sløret tyndes mellem 
verdnerne, og vi kan tage afsked med det gamle og hilse det nye velkommen. 
Kraftsangen får vinger i vor cirkel, og vi skal rense & hele, hilse & hylde.  
Cirklen foregår udendørs omkring en hellig Ild, som vi tænder for Mørket & Lyset, 
for Kærligheden, Livskraften & Cyklus. 



Efter det rituelle arbejde fejrer vi med varme drikke, bagværk og hyggeligt 
fællesskab. 

Alt det praktiske: 

Tid: 21. december 2020 kl. 17 til ca. 21 

Sted: Kraftsang, Kildegårdsvej 2, 4270 Høng 

Pris: 450,-  

Info & tilmelding: kontakt@kraftsang.dk eller ring på 50590960. Din plads er 
sikret, når jeg har modtaget din indbetaling via mobilepay 50590960 eller til 
konto 99383 4575009552. Tilmeldingsfrist 15. december 

Facilitator: BirgitteHelena Winther, intuitiv sanger, energiarbejder & akkr. Soul 
Voice® underviser. Læs mere om mig på www.kraftsang.dk  

Medbring: 

• vandflaske 
• notesbog og skriver 
• tøj så du kan holde varmen udendørs i 3-4 timer 
• noget at sidde på omkring bålet - feks. skind, tæppe eller lign. husk det skal 

kunne tåle fugt 
• din tromme eller rasle hvis du har 
• en genstand der repræsenterer dit “gamle” liv eller den del af dit liv, du ønsker 

at tage afsked med og som du kan give til Ilden (dvs. genstanden skal være 
brandbar) 

Vi er selvfølgelig max.10 og overholder kravene om afstand og god 
håndhygejne. Har du spørgsmål til arrangementet så kontakt mig. 
Vel mødt.
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