
Vintersolhverv 2022-2023 

Workshop for kvinder: Dit livshjul som kompas 

 

 

 

 

Kære kvinde 

 

 

Gennem de sidste 13 år har jeg hvert år ved vintersolhverv og ved sommersolhverv lavet mit personlige livshjul, 

der har fungeret som et kompas for mig.  

 

Livshjulet er et redskab til at tænke og mærke rundt om alle aspekter af dit aktuelle liv og sætte ønsker og retning 

for dit liv nu og her. Gennem svære tider har det hjulpet mig med at stå fast i mig selv og finde vej mellem mange 

forpligtelser, interesser og prioriteringer. 

 

Jeg har længe tænkt på og ønsket at dele redskabet og oplevelsen med andre kvinder. Det gør jeg nu. 

 

For første gang faciliterer jeg i år en livshjul-workshop her ved vintersolhverv.  

 

Hvornår? 

Onsdag den 21. december klokken 16.00 til 18.30.  

 

Hvor? 

Vestergade 21, 5000 Odense C på 1. sal. Der er indgang lige til højre for Tine P Blomster i Lille Gråbrødrestræde 

men stort set sammen indgang. Ring: 40486014, hvis du ikke finder vejen ind.  

 

Hvad kræver det? 

Det kræver kun, at du møder op, træder ud af december-travlheden og fordyber dig et par timer, som kommer til 

at handle om dig. 

 

Tag behageligt tøj på og sørg for vand eller te/kaffe at drikke, når du bliver tørstig, eller når vi runder af til sidst.  

 

Du kan eventuel medbringe en notesbog til tanker, der dukker op under vejs. 

 

Hvad kommer der til at foregå? 

Vi starter med en blanding af afslapning og introduktion til livshjulet. Så bliver der god tid til at arbejde individuelt 

med livshjulet. Vi runder af i en cirkel, hvor det er helt frit, om du vil dele din oplevelse med livshjulet og måske en 

vigtig opdagelse eller indsigt, du tager med dig. 

 

 

 

For at dække udgifter til lokaleleje og materialer koster det 50 kroner. Tilmeld dig ved at sende 50 kroner til mig 

på 40486014 og skriv livshjul i kommentaren. 

 

 

De bedste hilsner 

Nanna 


