
Ny EnerGi Festival  
Så er det FESTIVAL tid! 

Ny EnerGi Festival er klar med et forrygende program!  
Vi glæder os til at se jer i år, det bliver nogle spændende og lærerige dage. 
I år har vi valgt at have et friskt nyt tema hver dag.. 
 
Torsdag d. 20. Juli er temaet Spiritualitet og natur. 
Fredag d.21. Juli er temaet Rejser uden for tid og rum. 
Lørdag d. 22. Juli er temaet Kærlighed, seksualitet og parforhold. 
Søndag d. 23. Juli er temaet Helbredelse. 
 
Hver dag har vi inviteret inspirerende aktører til at belyse emnet fra forskellige vinkler. 
Her kan du se vores program: http://nyenergifestival.dk/dagsprogram 

 

Prisen er som de foregående år helt eventyrlig, Kr. 130 pr. påbegyndt dag. Børn 1/2 pris. Prisen er inclusive dejlig vegetarisk og 

økologisk mad. Te, kaffe og snacks mellem måltiderne.  

Søvn er vigtigt, på Ny enerGi Festival overnatter du i medbragt telt eller campingvogn.. Eller måske under åben himmel, med udsyn til 

mælkevejen? ;) Du camperer gratis. 

 

Børn er selvfølgelig velkomne på Ny EnerGi festival, i år har vi Lege-engle til at passe på dem mens de voksne er på workshops.. Har 

du en Lege-Engel i maven og ønsker at være sammen med børnene en dag? Så hører vi rigtig gerne fra dig. 

 

Hvordan? Vi hjælpes ad med det praktiske, så vi løfter i flok og alle løser deres tildelte opgaver for at få festivalen til at fungere. 

 

Hvor? Fysisk skal vi være på Sandtoften 1 i Vejle http://nyenergifestival.dk/kontakt Tryk på billedet, så er du i google maps og kan se hvor 

http://nyenergifestival.us15.list-manage.com/track/click?u=fe1ceb2e04425635d569e15ce&id=c37a91ed26&e=d83b415799
http://nyenergifestival.us15.list-manage.com/track/click?u=fe1ceb2e04425635d569e15ce&id=8bd729b3d8&e=d83b415799


 

det er ;) 

 

Hvor mange? Det ved vi ikke helt endnu, er det ikke spændende? :) Vi vil gerne være så mange som muligt, så hjælp os med at få 

budskabet ud.. Du kan sende dette nyhedsbrev videre til de venner der har interesse for vores festival, eller del på facebook.. Alle 

bække små ;) 

http://www.facebook.com/groups/nyenergifestival.dk/?fref=ts 

 

Du har allerede nu mulighed for at tilmelde dig via vores hjemmeside, eller pånyenergifestival@gmail.com. 

 

Du er tilmeldt når vi har modtaget din betaling på konto nr. 9347-2240046639. 

Husk at skrive NEF og dit navn. 

Vi glæder os til at se DIG! 

Tag en rundtur på vores hjemmeside og find ud af meget mere.. 

http://www.nyenergifestival.dk 
Med kærlig hilsen  
Styregruppen 
Henning, Luna, Stann, Lise og Henriette 
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