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Program: 

Dag 1. kl.16 -  Velkomst indflytning i eget telt - mad 
Aften: bål - trommerejse, mødet med dit kraft dyr 

Dag 2 9•30 Trommen kalder til Morgensamling med 
praktiske oplysninger til dagen og morgenceremoni. 
Skoven kalder elementerne gennem kraftstaven, der 
arbejdes med stavens kraft. Aften: ild ceremoni, 
Skaberkraft med dyr og stav og kraftens historie.

Dag•3 Morgensamling kl.9•30 - Vandelementet kalder til 
healings Ceremoni - Mad -Stilletime i naturen 
Afslutnings Cirkel.

Medbring: 
Morgenmad til lørdag og søndag (der er fri kaffe og te )
Telt og hvad der hører til din overnatning.
Praktisk tøj efter vejret.
Medbring eventuelt badetøj og håndklæde
Tallerken, kop, bestik, vi vasker selv op og hjælpes ad.

Medbring hvis du har: 
Tromme eller andre ceremoniting 
Gerne fjer, træ perler med store huller eller andet fra 
naturen. Snittekniv til træ (spejder) 

Pris: Voksne kr.1600,- Børn kr.500,- 4-12 år 
Mad bestilles: 
4 måltider vegetar mad, fre. aften, lør. middag, lør. aften, 
søn.middag. i alt merpris kr.250,- pr.person bestilles.

Tilmelding : 
Takanaiya Schanne: schanne@Shamanhulen.dk   

Det samlede beløb og betalingsoplysninger sendes i 
velkomstbrev.
Børnenes deltagelse, vil være under ansvar af forældrene.
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