
 
   
 

Velvære-weekend på Vandmøllen 17. – 19. marts  

En weekend kun for voksne 
 

 

 Tidspunkt: Fredag d. 17/3 kl. 19.00 til søndag d. 19/3 kl. 16.00 
 

 Bevægelse i form af gymnastik, yoga, gå- eller løbeture i naturen.  
 

 Mad og drikke fyldt med næring og energi, kom med i køkkenet og få 
tips og opskrifter, vi spiser kun vegetarisk den her weekend 

 

 Afslapning i form af Massage, Zoneterapi, Afspænding, Meditation 
 

 Hygge, sang, samtale, sjov og et godt glas rødvin måske…. 
 

 Forudsætninger: Absolut ingen, bortset fra lyst til at deltage.  
 

 Pris: 2.600 kr.   Dækker indkvartering, alle måltider og drikkevarer, 
samt undervisning og 1 behandling. 

  

 Tilmelding: Senest 1. marts, men vent ikke for længe, vi har plads til 12 
deltagere. Tilmelding sendes til : kontakt@vandmoellen.dk  
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Program for Velvære-weekend 

 
Kom og oplev det spirende forår på Vandmøllen og lad dig forkæle med skøn mad i godt selskab.   

Find ro og jordforbindelse langt væk fra hverdagen og kom hjem med ny energi og inspiration.  

Vi vækker kroppen til live efter vinterdvalen, med frisk landluft, bevægelse, yoga og massage.  

 

Fredag d. 17/3 

 
 17 – 19: Ankomst og indkvartering 

 

 19 – 20.30 : Aftensmad samt intro til weekenden 

 

 21 – 22: Aftenyoga og meditation ved Maj-Britt 

 

Lørdag d. 18/3 

 
 8 –9 : Valgfri aktivitet – Løbetur, gåtur eller en stille morgenvandring i naturen 

 

 9 – 10: Morgenmad  

                    

 10 – 11.30: Styrketræning med efterfølgende udstrækning ved Elsebeth – alle kan være med 

 

 12 – 14: Frokostpause 

 

 14 – 18: Massage/zoneterapi ved Maj-Britt – som afspænding eller med fokus på problem- område, alle får  

                      ½ times behandling – dem der ikke er på lørdag får en behandling søndag i stedet.  

 

 14 – 18: Køkkenworkshop – ”Grøn mad med Power”.  2 hold af 2 timer  

o I fællesskab laver vi salater og varme retter til en grøn buffet. Få inspiration, ideer og opskrifter fra 

Elsebeths køkken.  

 

 18.30 – 21 : Aftensmad og hygge 

 

 

Søndag d. 19/3 

 
 8 – 9: Valgfri aktivitet – Løbetur, gåtur eller en stille morgenvandring i naturen 

 

 9 – 10: Morgenmad 

 

 10 – 11.30: Yoga og afspænding ved Maj-Britt 

 

 12 – 13: Frokostpause 

 

 13 – 15: Massage/zoneterapi til de resterende deltagere 

 

 13 – 15: Køkkenworkshop – ”Det sunde søde”. Få ideer og inspiration til sunde lækkerier. 2 hold a 1 time 

 

 15 – 16: Afslutning hvor vi hygger os med de søde sager mens weekenden evalueres.  

 

oooooooooOOOOOOOOOooooooooooo 

 


