
Valborg Blus

Kærlighedsfest og fejring af sommerens begyndelse 

“Valborgaften er tærsklen til sommeren. Jordens drømme 
forvandles til frodighed og skovene indhyldes i et lysegrønt 
slør. Græsset gror, så det kan ses, og fuglene bygger rede af 
jordens hår. 
Denne nat bryder livskraften igennem med et væld af styrke, 
farver, dufte og lyde. 
Natten forener os med Moderens livskraft i glæde og 
uforbeholden kærlighed. Genfødte tager vi sommeren i brug.” 

Dannie Druehyld, fra Heksens håndbog 



I det nordiske årshjul tager vi hul på sommeren, når vi træder ind i maj måned. 
Tærsklen emmer af kærlighed, frugtbarhed og forening af det feminine og det 
maskuline som forårsjævndøgnet bragte med sig. Vi rider fortsat på bølgen og 
lader kærligheden til os selv, til hinanden, til vores børn, til naturen og livskraften 
brage fri. Uforbeholdent. Ubetinget.  
Vi tænder blus og giver fri. Vi lader os genføde i forsommerens spæde 
begyndelse, og vi hylder livsglæden, livskraften, Moderen, frugtbarheden og 
overfloden.  

Aftenen består af en guidet lydmeditation og et ildritual, hvor vi sætter det fri, 
som ikke skal med os videre ind i sommeren. Det kan være hvad som helst: en 
gammel kæreste, en dårlig vane eller en overbevisning, som ikke længere 
gavner. Herefter slipper vi os løs og trommer, synger, danser, spiser, drikker og 
fejrer sommeren, kredsløbet og livskraften. Vi er udendørs så vidt muligt. 
Alle kan deltage. 

Alt det praktiske: 

Tid:  Valborg aften lørdag den 30. april kl. 18 til når vi ikke orker mere 

Sted:  Kraftsang, Kildegårdsvej 2, 4270 Høng 

Pris:  150,-  

Tilmelding: kontakt@kraftsang.dk eller tlf/sms 50590960. Du er tilmeldt når jeg  
  har modtaget din betaling (mobilepay 50590960). 

Facilitator: BirgitteHelena Winther, intuitiv sanger, lydhealer & energiarbejder.   
  Mere info om mig på www.kraftsang.dk 

Medbring 
• vandflaske og/eller thermo med noget varmt 
• en ret til det fælles festbord 
• det du selv har lyst at drikke 
• din tromme hvis du har 
• evt. notesbog 
• tøj efter vejr og temperatur 
• tæppe, skind, pude så du kan sidde på græsset ved bålet 

Vel mødt!
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