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 13. april (sen eftermiddag/tidlig aften) – 18. april (13.00) 2022
 

Retreatet starter askeonsdag den 13. april kl. 19.00 med fællessamling og opstart af kurset. Der 
er ankomst fra kl. ca. 16.00. Ved ankomst vil du få tilbudt suppe og boller, kaffe og te. Retreatet 
slutter Påskemandag den 2. januar 2022 efter lunch kl. 13.00.

  

Björken 1, Gälnäs, 66 693 Gustavfors, Sverige. Kursusejendommen ligger i det naturskønne, 
milde Dalsland midt i de stille skove med udsigt over søen Vestre Silen. 

Stedet ligger 180 km sydøst for Oslo og 180 km nordøst for Göteborg. 

Nærmeste by sydfra er Bengtsfors og nordfra Gustavsfors/Årjäng. Bilturen fra København tager ca. 
6 timer og fra Oslo godt 2 timer. Kørselsvejledning tilsendes. Fælleskørsel kan arrangeres med de 
andre deltagere, men kan ikke garanteres.

 

Tog og bus Fra København til Bengstfors ca. 7 timer. Tjek www.sj.se.  
Bus fra Oslo til Årjäng 1t 45min og nu også direkte fra Oslo Flygplats Gardemoen. Samt fra 
Stockholm til Årjäng. Tjek www.flixbus.se. Kursusstedet vil efter aftale sørge for afhentning på 
busstationerne i Bengstfors og Årjäng ved ankomst. 

Dobbeltværelser med fælles toilet og bad. Dyner og puder findes på stedet. 

Medbring sengelinned og håndklæder. Sengelinned kan lejes for 100 SEK. Det er muligt for 
flere at få enkeltværelse mod ekstra gebyr på 500 SEK.

I alt 5.100 DKK dækker

 Kursusprisen med undervisning 3.000 DKK. 
 Fuld forplejning + fem overnatninger i dobbeltværelse 2.800 SEK (= ca. 2.100 DKK) pr. person.  
 Forplejningen er vegetarisk, en enkelt fisk kan forekomme. Særlige kostbehov tilgodeses i et 

vist omfang.  
 Indkvartering betales separat på kursusstedet ved ankomst. Enkeltværelse muligt mod 

ekstra gebyr på 500 SEK.                                                                                 

http://www.sj.se/
http://www.flixbus.se/
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Rettes direkte til Naja Vita Nielsen tlf. 40 54 33 83, info@naja.nu eller via tilmeldingsblanketten. 

10. marts 2022.

14  

 

6 for at kurset derfor gennemføres.

  

 Kursusprisen 3.000 DKK betales direkte til Naja Vita Nielsen, Stibjærgvej 19, DK-4370 St. 
Merløse. Danske Bank reg.nr. 3409 kontonr. 1302 4006. IBAN: DK8530 0000 1302 4006 Swift: 
DABADKKK. 

 Kost og logi 2.800 SEK (= ca. 2.100 DKK) samt evt. gebyr for enkeltværelse 500 SEK betales 
kontant i SEK ved ankomst direkte til kursusstedet i Gällnäs. 

Depositum på 1.500 DKK for kurset (eller hele kursusprisen 3.000 DKK) skal betales ved booking til 
Naja Vita Nielsen. Det eventuelle restbeløb af kursusprisen 1.500 DKK betales senest 1. april 2022. 

 

Depositum på 1.500 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end den 22. marts 2022, dvs. 3 uger 
før retreatstart. 

 

Hvis corona-situationen mod forventning ikke tillader rejse til og afholdelse af retreat i Sverige den 
13. – 18. april 2022, får du naturligvis dit indbetalte depositum eller kursusgebyr tilbagebetalt. Ved 
evt. aflysning får du ingen udgifter til kost og logi, da dette først betales på retreatstedet ved 
ankomst. 
Du bedes selv tjekke gældende regler for dig for karantæne ved rejse til og fra Sverige den 13. – 18. 
april 2022.  

mailto:info@naja.nu

