
Program 17–24. mars 2020 
 
Tirsdag 17. mars 
Avreise og ankomst Madeira 
 
11.00 – 15.05    Oslo–Funchal 
 
Velkomstmøte og inspirasjonsforedrag 
 
Foredrag: «Våg å drømme stort» med Johanna Nygård, grunnlegger av Systrar i bergen 
 
Onsdag 18. mars 
07.30–08.00 Våkne med rolig yoga, 30 minutter 
08.00–10.00 Frokost 
10.00  Guidet fottur hvor vi utforsker Madeira 
  – Mer informasjon om fotturen sendes i et eget program før avreise. 
 
Torsdag 19. mars 
07.30–10.00 Frokost 
10.00–10.45 Utendørs trening, 45 minutter 

– Her får du trent kondisjonen din og styrket hele kroppen. Målet er en treningsøkt som styrker 
kroppen og holder den i balanse for aktive dager i naturen og fjellene. Vi varmer opp og jogger 
sammen i et rolig tempo. Etterpå gjør vi 6–9 forskjellige øvelser i noen minutter hver. Noen av 
øvelsene gjør vi to og to sammen.  

 
Ettermiddagen er fri 
 
20.30–21.00 Myk kveldsyoga og avslapning, 30 minutter 
 
Fredag 20. mars 
07.30–10.00 Frokost 
 
Fri aktivitetsdag 
 
Tillegg: prøveklatring med instruktør. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring. Maks. 4 deltakere. 
 
Lørdag 21. mars 
07.30–09.30 Frokost 
09.30  Guidet fottur hvor vi utforsker Madeira 
  – Mer informasjon om fotturen sendes i et eget program før avreise. 
 
Søndag 22. mars 
07.30–09.00 Frokost 
 
Fri aktivitetsdag 
 
Tillegg: prøveklatring med instruktør. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring. Maks. 4 deltakere. 
 
Mandag 23. mars 
07.30–10.00 Frokost 
08.00–08.40 Utendørs mindfulness-jogging 35–40 minutter 



La kroppen våkne med en taus joggetur. Vi jogger sammen i et rolig tempo og deler opplevelsen i 
stillhet. Hva skjer inne i deg, og hva oppdager du på morgenturen? Etter joggeturen samles vi i 
hagen hvor vi reflekterer over og deler morgenens opplevelser – en såkalt «sharing».  

18.00–18.45 Utendørs trening, 45 minutter 
– Her får du trent kondisjonen din og styrket hele kroppen. Målet er en treningsøkt som styrker 
kroppen og holder den i balanse for aktive dager i naturen og fjellene. Vi varmer opp og jogger 
sammen i et rolig tempo. Etterpå gjør vi 6–9 forskjellige øvelser i noen minutter hver. Noen av 
øvelsene gjør vi to og to sammen.  

 
Tirsdag 24. mars 
07.30–08.15 Våkne med rolig yoga og avslutt med felles sharing, 45 minutter 
07.30–10.00 Frokost 
 
Avreise 
15.50 – 21.55   Funchal - Oslo 
 


