
 

 

YOGA 
Godt for kropp og sjel - Grunnkurs 

 
 

13. – 15. april 2018 

 
Vil du lære hvordan du inkluderer yoga i 

din egen hverdag? 
 



 

 

Kursbeskrivelse 
 

Tidspunkt:   
Fredag  13. april     kl. 18.00 – 21.00  
Lørdag  14. april     kl. 10.00 – 16.00  
Søndag  15. april    kl. 10.00 – 13.00 
 
Kurslærer:   Wanja Jørgensen 
Kurssted:   Nordnorsk Pensjonistskole  
 
Kostnad/betaling:  Kursavgift kr. 870,-.  

Inkluderer  undervisningsmanual (og 
kaffepauser)  
Ev. måltider eller overnatting kommer i tillegg.                 
NNPS sender faktura etter endt kurs. 
   

Opphold: Overnatting med full pensjon kun kr. 690,- pr. 
døgn pr. person ved Sømna Kro & Gjestegård. 

 
Utstyr:  Kurslærer vil ha med seg alt av utstyr 

deltakerne vil måtte trenge. Etter kurset vil 
deltakerne få muligheten til å kjøpe utstyr 
direkte fra lærer.  

 
 
 
 
 



 

 

Kursinnhold  
 
Kurslærer henter sin inspirasjon fra forskjellige yogaretninger og 
kombinerer dette til en rolig praksis med flyt og forutsigbarhet. 
Yogapraksisen vil bli tilpasset den enkelte, slik at alle kan føle 
mestring og trygghet.  Mindfulness inngår som en del av praksisen.  
 
Det vil bli undervist og praktisert i de grunnleggende yoga retninger, 
men først av alt vil det bli gitt råd om hvordan yoga kan inkluderes i 
den enkeltes hverdag og liv.  
 
Yoga og mindfulness har positiv effekt både for fysisk og psykisk 
helse, og kan tilpasset alle uansett alder og fysiske begrensninger.  
 
Deltagerne vil få erfare flere måter å praktiser yoga på og vil få 
grunnleggende verktøy for å praktisere i sin hverdag. 
 

Kurslærer 
 

Wanja Jørgensen er utdannet yogalærer (Yoga Alliance) og har 
undervist yoga siden 2008. Hun er utdannet sykepleier og jobber 
som lærer og førstelektor ved sykepleierutdanningen ved NTNU. 

 
 
 

              

 



 

 

Kjære leser 
 

Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere som 
kommer tilbake til oss år etter år. Det fine er også at gamle og unge 
har en felles arena hos oss, da nedre aldersgrense på våre kurs er 16 
år!  
 
Vi håper denne kursbeskrivelsen faller i smak og pirrer 
nysgjerrigheten din nok til å melde deg på. Vær rask – vi har 
begrenset med plasser!  
 
Du finner elektronisk påmeldingsskjema på vår hjemmeside. 

 
 

Siste frist for påmelding er 26. mars 2018 
 
 
 

 
 

 


