
  

 

 

  Celebrating life - Gotland 3 – 5/9 2021  
 

 
 

 

Välkommen till en workshop där vi lägger fokus på närvaro, livslust och glädje! Workshopen börjar på 

fredagen kl 16.00 och avslutas strax efter lunch på söndagen.  

Under dess dagar blir det bl a Soul Body Fusion (meditation med fokus på vår högsta medvetenhet), 

frigörande andning samt fri dans står. Inga särskilda förkunskaper krävs. 

Kursen hålls vid vackra Pensionat Fridhem (läs mer https://fridhemspensionat.se) strax söder om Visby, 

alldeles vid havet.  

På kvällarna åker vi in till Visby för gemensam middag. En av kvällarna guidar Marika oss i Visbys gamla 

innerstad. Visby är sedan 1995 med på UNESCOS lista över världsarv. Marika har bott 14 år i Visby och har 

även tidigare arbetat på Gotlands Turistförening med bl a kulturturism.  

Ta med dig: 

• Bekväma kläder att röra sig i 

• Varm tröja  

• Sköna och bekväma skor 

• Yogamatta 

• Vind-och/eller regntät jacka 

 

Om ledarna: 

Berit Hague är en erfaren lärare i fri dans och De 5 Rytmerna samt även andningspedagog. Hon arbetar 

även sedan många år med metoden Soul Body Fusion, en meditativ teknik för att nå ökad medvetenhet.  

Marika Grankvist är diplomerad andningspedagog inom bl a frigörande andning, utbildad hatha yoga-

lärare samt praktiserande coach enligt ICF:s principer.  

Erika Moström har många års erfarenhet av personlig utveckling och inre ledarskap. Genom sitt seende 

hjälper hon människor att släppa blockeringar och tankemönster som håller dem tillbaka och hindrar 

energiflödet. 

 

 

 

 

 

https://fridhemspensionat.se/


 

 

BOENDE (betalas separat direkt till Fridhems pensionat): 

  

Vi bor på vandrarhemsdelen på Pensionat Fridhem där vi delar rum med dusch och wc i korridor. Sänglinne, 

frukost och städning ingår i priset.  

Kontakta Marika för bokning av sängplats och rumsplacering. 

Del i 2-bäddsrum  Pris 920 kr för 2 nätter/pers 

Del i 3-bäddsrum Pris 814 kr för 2 nätter/pers 

Del i 4-bäddsrum Pris 760 kr för 2 nätter/pers 

 

RESA HIT (bokas enskilt av var och en): 

Du kan resa med båt (via Nynäshamn eller Oskarshamn). Exempel: Båt avgår 3 sep  Nynäshamn – Visby 11.25 

(ankomst 14.55). Hemresa kan ske 5/9 med båt kl 16.00 (ankomst till Nynäshamn kl 19.15). Du kan boka din 

resa via https://www.destinationgotland.se/.  

 

PRIS: Kursen kostar 2 600 kr. Inbetalning sker till Marika på BG5030-4625, ange namn samt celebrating life vid 

betalning. Kostnad för kost & logi samt resa t/r Gotland tillkommer. 

OBS! Begränsat antal deltagare. Först till kvarn gäller. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi förutsätter att du är frisk och symptomfri för att kunna delta 

på kursen. 

Anmälan & info: Kontakta Marika, 0736-54 80 53 marikagrankvist@me.com  Anmälan är bindande. ANMÄL 

DIG SENAST 1 juli. 

 

AVBOKNINGSREGLER: 

Vid inställt event får deltagarna full återbetalning av kursavgiften.  

Full återbetalning sker också till deltagaren vid avbokning t o m 13 augusti. Vid avbokningar fr o m 14 

augusti återbetalas deltagaren kursavgiften minus en administrativ avgift på 400 kr. 

Avbokning av boende anmäls till Marika och är kostnadsfri t o m 19 augusti. Därefter debiteras 50 % 

av bokningen av kunden. 

I och med bokning av din biljett till Celebrating Life 2021 godkänner du vår avbokningsregler. 

 

VÄLKOMMEN! 

https://www.destinationgotland.se/
mailto:marikagrankvist@me.com

