
 

 

YOGA, VANDRING OCH MINDFULNESS 
24 - 27/9 2020  

 

 

 
 
Under tre dagar i september möter vi tillsammans med yogaläraren Barbara Frilund-Ekberg 
hösten på Österlen.  Vi startar dagen med yoga eller qigong samt en god hälsosam frukost i 
tystnad. Sen väntar lugn vandring längs havet och i grönskande bokskog. Under vandringen, 
då vi även mediterar/gör någon övning, fokuserar vi på våra sinnen och intryck. Dagarna går i 
en vilsam takt och du får varje dag egen tid att ”bara vara”, promenera eller åka iväg på egen 
upptäcktsfärd.  
 
Barbara har lång erfarenhet av yoga, qigong och sköna vandringar i naturen. Yogan som 
utförs är lugn fysisk hathayoga och yinyoga, en långsam yoga som stretchar ut musklerna 
efter vandringen. Det blir inga hårda yoga-pass utan vi fokuserar på att varva ner, landa i 
lugnet och finna en inre balans (om så bara för några dagar).   

Vi bor på det charmiga läget Brantevik. Vandrarhemmet, STF Brantevik Råkulle Vandrarhem, 
är inhyst i en trelängad skånegård som varit i samma släkts ägo i 13 generationer. Du bor i 
delat 2-bäddsrum eller i enkelrum med gemensamma faciliteter (toaletter, duschar och 
gästkök).  Sussi och Hans, värdparet, försöker skapa en skönt familjär atmosfär och de gör 
sitt yttersta för att du ska känna dig som hemma och trivas på vandrarhemmet.  Värdparet 
bor i närheten och finns till hands hela helgen.  
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Ett ungefärligt dagsprogram ser du här nedan:  

Torsdag 24 september  
Från kl 16.00 Ankomst och incheckning med fika 
ca kl 18.00 Middag med välkomstinformation 
Mjukstart med yoga och kanske en kvällsvandring längs havet 
 
Fredag 25 september  
7.30 -8.30 Morgonyoga 
Frukost i tystnad  
Lugn vandring längs havet till Gislövshammar (ca 8 kilometer t/r) 
Lunch på vandrarhemmet  
Vila, fri tid, bad, fika 
Yinyoga och meditation 
Middag 
Kvällsövning till exempel meditation vid havet 
  
Lördag 26 september 
7.30 – 8.30 Qi gong och gående morgonmeditation vid havet 
Frukost i tystnad 
Mindful walking vid Stenshuvud (ca 7 kilometer). Vi tar med oss lunch som vi äter utomhus. 
Vila, fri tid, promenader, bad, fika 
Yin yoga och meditation 
Avslutningsmiddag med möjlighet att köpa ett glas vin till maten. 
  
Söndag 27 september 
7.30-8.30 Morgonyoga eller Qi gong 
Frukost, utcheckning och hemfärd. 
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Övrigt 
  
Helgen startar med ankomst torsdagen från kl 16.00 och avslutas efter frukosten ca kl 11. 00  
  
Vi har en egen kock, Atimukta, som lagar god, hälsosam och välsmakande 
vegetarisk/vegansk mat med kärlek som extra krydda. Maten lagas från grunden och med 
hänsyn till årstid och plats. Laktos och glutenfri så klart. 

Du behöver ta med dig egen yogamatta, filt och om du har även puff eller kuddar. 
  
Du behöver också ha med dig kläder för yogan, badkläder, badhandduk, regnkläder/poncho, 
sköna vandringsskor (kängor, låga vandringsskor eller bra löparskor), dagstursryggsäck, en 
liten vattenflaska/PET. Oömma och skönt bekväma kläder är bra när vi är ute och vandrar. 
  
Programmet är preliminärt och kan ändras på grund av händelser som ligger utanför 
arrangörens kontroll (till exempel väder). 
  
Gruppens storlek är mellan 8 - 12 personer.  
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Ta dig till Brantevik 
Lättast är att ta tåget till Simrishamn. Därifrån finns buss eller så hämtar vi upp dig. Ta en titt 
på www.sj.se eller www.skanetrafiken.se för mer information om tider och priser. 
  
Har du egen bil åker du till Simrishamn och sen 5 kilometer söderut till Brantevik. Välj avfart 
nummer 2, d v s den som ligger längst söderut. Härifrån är det skyltat till vandrarhemmet. 
Adressen är Råkullavägen 7. Samåkning är ett alternativ – hör av dig om du kan/vill samåka 
så förmedlar vi kontakt.  
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