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Der sker noget ganske 

særligt, når kvinder mødes 

i en cirkel. Cirklen kan 

rumme stor glæde, 

og den kan transformere 

stor smerte. 

Den kan holde store 
drømme, og få processer 

til at spire og gro. 

Den kan give mod 
til både at slippe 
og lukke nyt 
ind i livet ...



Som kvinder indeholder vi uendelige ressourcer

I Ny Nordisk Kvindecirkel går vi på opdagelse i de vilkår, vi lever under her på den nordlige halvkugle. Vi kigger på vo-
res muligheder, og på hvad der fungerer mindre hensigtsmæssigt for os. Kvinder har altid mødtes i cirkler og delt det 
særlige ved at være kvinder. Det vil vi tage med os og lade os inspirere af, men vi vil også skabe på ny. Hvordan er det, 
vi skaber et nærende liv for os selv og en nærende verden at leve i?

Den nordiske kvinde er ikke nødvendigvis en kvinde i balance. Selv om vi har mange muligheder for at skabe det gode 
liv, og selvom vi som udgangspunkt har frihed og ressourcer, som ikke mange kvinder i verden har, er vi ikke altid sær-
ligt tilfredse. Vi kan gå rundt med en grundlæggende følelse af at mangle noget. Vi kan have en tendens til at styrte af 
sted og fortsætte i højt tempo, selv om kroppen og sjælen kalder på noget andet.

Som kvinder indeholder vi uendelige ressourcer, men ofte tror vi, at de skal udleves på en bestemt måde, ud fra det 
vi har set og lært. På det vi kan kalde det maskulines præmisser. De maskuline kvaliteter er kendetegnet ved bl.a. at 
være igangsættende, aktive, målrettede og mentalt baserede. Vi glemmer vores feminine kvaliteter, som blandt andet 
er kendetegnet ved at være modnende, hvilende og kropsligt baserede. Det er helt essentielt at mestre begge disse 
kvaliteter for at skabe balance, få truffet gode beslutninger og skabe nærende resultater i livet.



Det kvindelige

En rød tråd i forløbet er den cykliske struktur og det ganske særlige ved at være pige og kvinde. De forskellige over-
gange og faser i kvindelivet knyttes ligeledes op på mødegangene. 

Vi vil gå på opdagelse i, hvad det vil sige at leve et fuldt udfoldet kvindeliv på det kvindeliges præmisser. Vi vil se på de 
historier, vi har i vores kultur om det kvindelige.

Hvad har du lært om at være kvinde? I hvor høj grad værdsætter du det særlige ved at være kvinde? 

Det er så let at blive ved med at gøre det, vi altid har gjort, og overhøre grundtonen i os selv. Nogle gange kan vi end-
da få overbevist os selv om, at det slet ikke kan lade sig gøre, at det nok er os, der er for sarte, for krævende, for… alt 
mulig. 

Det vil jeg gøre mit bedste for at udfordre. Og for at skabe et rum, hvor vi opfinder nye måder at være kvinder på. 
Hvor vi tør drømme, sætte intentioner og handle derefter for at skabe nærende resultater i livet, der er i overens-
stemmelse med vores grundtone. 



Ny Nordisk Kvindecirkel er for dig:

Der på mange måder er tilfreds med dit liv, men al-
ligevel længes efter, at det kunne være anderledes. 

Der gerne vil udfordre ”sådan er det bare” og gå på 
opdagelse i nye måder at være kvinde på.

Der føler, du er fanget i hamster-hjulet og mangler 
tid og overskud til at mærke dig selv og få truffet de 
gode beslutninger. 

Der til tider tvivler på dig selv, og det du bidrager 
med. 

Der har lyst til at bringe mere selvkærlighed, glæde 
og nydelse ind i livet.

Der gerne vil være en del af et nærende fællesskab, 
hvor vi hepper på hinanden, ser hinandens poten-
tiale og støtter hinanden i at gå efter det, vi ønsker. 

Ny Nordisk Kvindecirkel har været et 
fantastisk rum, hvor jeg har fundet ro og 
fodfæste i en travl hverdag. Fået vendt 

store og små bekymringer i en tryg 
atmosfære. Det har imponeret mig, 

hvor meget vi kvinder kan, 
når vi deler viden og erfaring. 

Mette, læge 



Jeg har fået, og får, så meget ud af, at se det vi kvinder kommer med og tør dele i cirklen. 
Mette, skaber de mest fantastisk rammer med skønne yogaøvelser og inspirerende oplæg. 

Skønt mad. Mette kan hjælpe en med at få større tro på sig selv som kvinde og mor. Vi kvinder har en indre power, 
som fællesskabet giver os mulighed at få øje på. 

Jeg føler mig meget beriget over at møde så mange skønne kvinder, der gør mig så meget klogere på kvindelivet. 
Egentlig er det utrolig svært at beskrive med ord, det skal opleves og mærkes.  

Carina, pædagog og vuggestueleder





PRAKTISK 
INFORMATION 

HVAD SKAL DER SKE? OG HVORNÅR?

I Ny Nordisk Kvindecirkel arbejder vi i en 
vekselvirkning mellem yogaøvelser, bevæ-
gelse, meditationer, inspirerende oplæg, 
øvelser og refleksioner. Kroppen er hele 
tiden vores udgangspunkt – kroppen i stil-
hed og kroppen i bevægelse. Vi mødes ons-
dage fra kl. 16.30-20.30 én gang om måne-
den. Der vil være en times pause, hvor der 
serveres en let og lækker aftensmad.

DU FÅR PERSONLIG SPARRING

Som en del af forløbet får du en en-til-en-
session med Mette, som kan bruges i løbet 
af det år, vi følges ad. Sessionen kan være 
med fokus på kroppen – en guidning ned i 
kroppen, men det kan også være sparring 
på et emne, du vælger. 

DU FÅR DIN EGEN MAKKER

Mellem mødegangene danner vi makker-
skaber, som føles ad en måned af gangen. 
Der bliver skabt rammer for dette makker-
skab, men det er op til de enkelte deltagere 
at udfylde disse rammer. Ideen med mak-
kerskabet er, at de emner, vi har arbejdet 
med, kan udfolde sig yderligere her.  

HVOR AFHOLDES DET?

I mine lokaler i SKØNT, Norgesgade 6, 1. 
th. 9000 Aalborg. Tæt på Østre Anlæg, fjor-
den, havneområde, gode caféer og shop-
ping. Undervisningen foregår i yogasalen, 
pausen og måltidet nydes i loungen. Her 
kan du netværke. Pausen kan nydes langs 
fjorden, i det hyggelige gårdmiljø eller på 
yogamåtten. Alt afhængig af årstiden og 
dit behov. 

DER ER FÅ, MEN VIGTIGE KRAV

Cirklen er for kvinder i alle aldre, dog skal 
du være fyldt 21 år. Cirklen er for dig, der 
er optaget af menneskelige processer, og 
som har lyst til at gå på opdagelse i dine 
egne. Du skal være i stand til at rumme 
og arbejde med egne processer. 

DU KAN OVERNATTE

Der er mulighed for at overnatte på stedet. 
Der er et værelse med to senge + adgang 
til toilet/bad og køkken. Spørg efter pris 
(afhænger af om du vil leje værelset alene 
eller om du kan dele med én).

ALT DET HER FÅR DU

40 timers fysisk møde. 10 x aftensmad, kaf-
fe, te og snack. Handouts. Inspirationer mel-
lem mødegangene i form af lydfiler og re-
fleksionsspørgsmål til makkerskaberne. En 
lukket Facebook-gruppe. 1 x en-til-en-sessi-
on (70 minutter) med Mette. Pris: 8500,- kr. 
(med mulighed for at betale i rater) 

DATO OG TILMELDING LIGE HER

Du finder datoer og tilmelding her: www.
mettehyldgaard.dk under Ny Nordisk Kvin-
decirkel. 



At være med i Ny Nordisk Kvindecirkel minder mig om ting, jeg har glemt, 
som jeg bliver helt vild glad for at genfinde. 

Som gamle, værdifulde venskaber, der genoplives. 
Iboende kræfter og farver, der toner frem, hvor jeg ikke troede det muligt. 

Jeg har nu fået en tillid til, at jeg altid vil kunne genfinde mig selv, 
hvis jeg for en tid skulle miste fodfæstet. 

I Ny Nordisk Kvindecirkel-sammenhæng bliver det meget tydeligt. 
Mette forstår med begavelse, sindig ro og stor varme at guide 

og støtte vidt forskellige kvinder gennem store oplevelser, 
som både bliver enormt individuelle og 

enormt fællesskabende på én og samme tid. 
Jeg giver mine varmeste anbefalinger. 

Nina, journalist







 
Når vi vokser op, opdager vi ofte ikke de kulturelle normer og de historier, vi er en del af, vi vokser lige så stille 
ind i dem og kan ofte slet ikke se dem. Jeg har været på en spændende rejse med at udskille: Hvad er mit? Og 
hvad er kulturelle normer og historier? Hvad er brugbart og værd at tage med? Og hvad  står i vejen for, at jeg 
kan udtrykke mig som den kvinde, jeg gerne vil være?

Jeg er dedikeret opdagelsesrejsende i det kvindelige: Alt det ganske særlige, der er ved at være pige og kvinde. 

Jeg har en række vidt forskellige uddannelser bag mig. Som 19 årig blev jeg social- og sundhedshjælper. I 2001 
blev jeg Cand.mag. i dansk og psykologi. I 2010 Læse- og skrivevejleder. Sideløbende har jeg fordybet mig i me-
ditation og yoga i form af forskellige kurser, workshops og teacher training. Jeg er forfatter til bogen Giv dig tid, 
mor. Jeg skriver, holder foredrag og laver forløb for gravide. 

Jeg elsker mit hverdagsliv, hvor jeg dagligt er på opdagelse i kvindelivet i form af mit eget liv og som mor til to 
piger. Jeg er optaget af alt, hvad der finder sted i et pigeliv, fra hun får sin første menstruation til hun bliver en 
moden og vis kvinde. Jeg prioriterer højt at have god tid, så jeg virkelig kan mærke mit liv og dets processer. Jeg 
elsker at minde piger og kvinder om, hvad de allerede ved, men ofte har glemt om at være pige og kvinde.

Det er min vision, at vi sammen kan genfortælle og genopdage 

det kvindeliges fulde potentiale


