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Invitation til “World Labyrinth Day 2021” på Straagaarden 

 

”The purpose of World Labyrinth Day is to have people connect with each 
other and the labyrinth on May 1st with the unified intention 

 of creating a global wave of peace throughout the day.” 
 
World Labyrinth Day afholdes af de vidunderlige mennesker der udgør labyrintfællesskabet og 
introducerer labyrinten til andre som et redskab til sig selv, samfundet og global helbredelse. 
I år vil et forskningsprojekt blive inddraget til at måle effekten af en forenet intention om fred, når 
mennesker fra hele verdenen går labyrinten på samme dag og i samme tidszone. 

Du kan læse mere her: www.worldlabyrinthday.org og 
https://www.legacylabyrinthproject.org/world-labyrinth-day 

Det vil derfor være dejligt at se dig til fejring af freden, lyset og hinanden, og med mulighed for at 
besøge den unikke labyrint og træde ind i dette magiske geometriske univers. 

Stedet er Straagaarden og tidspunktet er den 1.5.2021 fra kl. 11.30 til kl. 14 

Vi vil starte med en forfriskning i visdomshjulet, og få mulighed for at hilse på hinanden inden vi 
går labyrintens hellige vej. Hele forløbet vil være udenfor i det fri. 

På hjemmesiden kan du læse mere om byggeriet af Straagaarden og dens labyrint 
(http://straagaarden.dk/strawbalefarm/ ) og labyrinten ( http://straagaarden.dk/labyrinten/ ) der 
er en smuk replika af den vidunderlige Chartres Labyrint. 
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Giv venligst besked inden 15.4.2021 om du vil deltage på info@straagaarden.dk . Det koster          
kr. 300, som betales ved tilmelding på billetto:  

https://billetto.dk/e/invitation-til-world-labyrinth-day-2021-pa-straagaarden-billetter-521289  

Medbring en rose, din notesbog og en vandflaske. 

Kærlige hilsner  

Erik Pfeiffer, Grace Steenberg og Tina Monberg 

 

	

Labyrinten er blevet kaldt The Sacred Path eller Chemin de Jérusalem (vejen til Jerusalem), da den 

giver dig mulighed for at forbinde dig til noget dybere og større end dig selv og bliver anset som en 

hellig fordybelses vej. En vej, som bringer dig i kontakt med rosen i labyrintens midte. 
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Rosen er i mange mystiske traditioner synonym for det 

Guddommelige Feminine. I labyrinten i Chartres er det den Sorte 

Madonna, som åbner hjerterosen for den, som vandrer 

labyrinten. 

Den Sorte Madonna kaldes også ”Naturens Dronning” og hun er 

bærer af al frugtbar transformation, både i den ydre verden og i 

vores psyke. Hun kræver hurtig tilbagevenden til balance og 

helhed, til at ære jorden og repræsenterer økologi og 

miljøhensyn. Hun vækker vores hjerter til at skabe gensidige 

relationer med alt levende, til at huske os på at vi alle er ÉT. 

”Den Sorte Madonna” malet af Grace   

Steenberg 


