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Mette Holm Høgsbro - 54 år
Internationalt certificeret yogalærer med 
eget yogastudie ved Mårslet. Stiftede i 
2017 firmaet Yougrow, hvorfra hun ud-
byder yoga & mindfulness til private og 

firmaer på ugentlig basis, som enesessio-
ner og på Retreats i ind- og udland. 

20 års undervisningserfaring indenfor 
yoga, mindfulness & fusionsgymnastik. 
Mette arbejder desuden som ledelses-

konsulent og har en baggrund som jurist, 
ph.d.

Lykke Elisabeth Ramsdal - 49 år
Underviser i Hatha, flow og mindful 
yoga i et yogastudie i Aarhus og er 

uddannet mindfulness instruktør. Hun 
har erfaring som rejseleder for et rejse-
selskab, der arrangerer mindfulness- og 

yogarejser i Europa, Afrika og Asien. 
Lykke er uddannet cand.pæd.soc. og 
desuden ansat på Aarhus Universitet, 

hvor hun understøtter studerende med 
psykiske lidelser.
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www.bois-damont.com

Bois D´Amont ligger skønt tilbagetrukket fra den lille hyggelige by 
Cabris med smuk udsigt over Middelhavet. Vi benytter den skønne 
natur omkring os, bjergene og udsigten over Middelhavet til uden-
dørs yoga, meditation, gåture og cykling i bjergene. Vi har også 
indendørs lokationer, hvis vejret kræver det.

Der er fuld forplejning med lækker økologisk og varieret kost, tilbe-
redt af lokal fransk kok. Programmet byder også på fransk kultur i 
verdensklasse. Fredag er der fælles middag på lokal, fransk Michelin 
restaurant og der arrangeres valgfri tur til parfumernes ”hovedstad”. 
Grasse, blot 8 km fra Bois D`Amont. 

YOGA RETREAT 
STRANDGÅRDEN

 tæt ved Esby Strand, 8420 Knebel 

Weekenden den 2.- 4. september 2022

“Vi er 2 dedikerede yoga - og mindfulnesslærere, der inviterer til 
ro, personlig guidning og fordybelse på dette dejlige Retreat. 

Du har mulighed for at være med i et nærende fællesskab, hvor også tilgangen til hinanden er mindful; 
vi møder hinanden med en kærlig venlighed samt en intention om at være sammen på en åben 

og ikke-dømmende måde. Vi glæder os til gode dage sammen med dig. Kærligst Lykke og Mette” 

Vi befinder os midt i den skønneste, fredfyldte natur ved Esby Strand (Knebel), hvor vi hen over weekenden 
vil fylde krop og sind med yoga & mindfulness, smukke omgivelser, dejlig, 100 % økologisk forplejning og 

indkvartering på det hyggelige Retreat Strandgården.

Se mere om strandgården på strandgaardenretreat.dk.

Du kan stadig nå det! 
Forlænget tilmeldingsfrist

 10. august 2022.
Tilmelding og mere info 

mette@yougrow.dk

GIV DIG SELV EN PAUSE!
Ro       Fællesskab       Fordybelse     


