
December- og nytårsbrev til dig fra os i bo- og levefællesskabet Polynesien. 
 
Kære ven af Polynesien 
 
Du får her vores første nyhedsbrev med historien om Polynesiens opståen og udvikling, vores nytårs-
fejringsinvitationer og info om nye faste arrangementer i det kommende år.  
 
Som initiativtager og grundlægger af et bevidst psykisk bæredygtigt bofællesskab i 2018, og som den daglige leder i 
at opbygge Polynesien til at blive et større væredygtigt levefællesskab for fastboere og eksterne polynesere samt 
åbning mod offentligheden, sender jeg dig, som interesseret og ven af huset, dette december - og nytårsbrev.  
 
Drømmen om at lave Førslev Mølle og matrikel til et bofællesskab, havde ligget i mange år og spirede i mig. Da 
samfundet lukkede ned marts 2020, mærkede jeg dybt i mit hjerte, at jeg tror på at, vi mennesker er født til at være i 
tætte fællesskaber og løfte hinanden i kærlig udvikling. Dette måtte være en gave til ikke at gå i angst som 
selvstændig, men i stedet at udvide vores lille bofællesskab bestående af Hans Erik (bolig i møllen, jeg (bolig i 
stuehuset) og Anja (bolig i Lyshuset). Gudindehytten blev købt og istandsat, og Annette flyttede ind som fjerde 
beboere i sensommeren 2020. Regine begyndte at komme her on and off, Michael fulgte senere efter, vi oplevede 
en fælles glæde ved det og nu er de vores mest faste eksterne polynesere. 
 
Min vision voksede og min kære mand Hans Erik overgav sig til at vi ville sælge hele vores ejendom til et fællesskab. 
Min bror Asger, byggekonsulent, blev tilkaldt og vi skabte en model af et større Polynesien med otte byggegrunde, 
en fællessal, værksted og outdoor-wellness. Fik foretræde for Faxe kommune og inden længe var det besluttet, at de 
ville afsætte ressourcer til, at der blev lavet en ny lokalplan, hvor vi fik lov til at udstykke og opbygge et bofællesskab 
bestående at ni selvstændige fritliggende ejerboliger, to lejeboliger samt fællesbygninger. Køreplanen er at vi får den 
endelig tilladelse 1. juli 2022.YES – drømmen begyndte at blive manifesteret. Vi bliver nu et stærkt kærligt 
kernefællesskab bestående af minimum 11 og max. 17 faste beboere i årene 2022-23.  
 

 
 
Samtidig begyndte Franz at komme her fast som frivillig handymand en-to dage om ugen. Samme sommer begyndt 
Helene at virke her frivilligt som gartnerinde på vores store dejlige grund. Vi afholdte Polynesiens første store fest 
med 30 gæster. Efteråret 2020 fik vi ved fælles hjælp, økonomisk som håndværksmæssigt, sat 1. salen i stand, så jeg 
kunne få min egen bolig og ikke bo midt i fælleshuset. Sommeren 2021 valgte vi at prioritere at få en femte beboere 
i stedet for at have et fælleshus (indtil den store udvidelse) og Helene flyttede ind. Vi blev hurtig et stærk fem-kløver, 
der støtter og hjælper hinanden i at vokse i vores bevidsthed, til at blive endnu mere ærlige, åbne, stærke og 
selvstændige sjæle. Vi tror på at det indre arbejde afspejler vores ydre verden og oplever løbende hvordan gaverne 
strømmer ind, når vi gør vores eget bevidsthedsarbejde. Og ja det er hårdt at være i proces ind i mellem – det er ikke 
blot dans på lyserøde skyer, at ville skrælle forsvarslagene af. 
 



 
 
August 2021 tog Polynesien and friends p.t. på sommerferie i en kæmpe 600 m2 bjælkehytte med pool, spa og sauna 
ved Vesterhavet. Det åbnede op for at flere kunne få oplevelsen af fællesskabets styrke og muligheder, når man bor 
sammen. Nye venskaber blev skabt på kryds og tværs. Vi bød alle ind med det, vi havde passion for og kunne lide at 
gi´ og bl.a. bevidsthed om energiarbejde i vand blev introduceret. Britt fra Struer føler nu tilknytning til vores 
fællesskab, ligeså Torben og Ausra fra Horsens, Calle fra Peru, Kasper fra Ringsted, Kim fra Amager … 
 
Hvordan manifesterede vi i første omgang præcis de mennesker, vi gerne ville bo sammen med og måske ville blive 
gamle sammen med, men også andre skønne og dybe mennesker, der havde interesse i at leve mere frit, kærligt og 
bevidst og som ville have sin faste gang på matriklen? Som mærkede og forstod den vidunderlige værdi, vi selv 
oplevede ved at bo i et fællesskab, hvor vi lever og arbejder for at blive den mest autentiske, livsglade og stærkeste 
udgave af os selv til glæde og gavn for os selv og andre. Og som har mod på at gøre det indre arbejde – nå ja også 

det ydre med at slå plænen på skift, grave et nyt bålsted mm       
 
Et par kvinder henvendte sig, men det var ikke det rigtige match. Vi begyndte at se for os og mærke hvordan det ville 
være, at der sad de helt rigtige - gerne flere par og mænd – ved vores fælles bord. 
 
Jeg begyndte at opleve ”tilfældige” kontakt sammentræf. Vi afholdte nr. to store fest med 45 gæster, hvor nye 
nærende kontakter opstod bl.a til Beatrice og Thomas, der kom til næste virkedag, har samme interesse for personlig 
udvikling og gerne vil være en del af et sådanne fællesskab eksternt. De kendte Allan, der også lige boede om 
hjørnet, der har samme interesse for bevidsthedsarbejde og som vi er begyndt at have kontakt med.  
 
Samtidig spredte vi et opslag om muligheden for, at et par mænd på skift kunne bebo Møllen og prøvebo i 
Polynesien for en periode, mens Hans Erik var i Sydamerika. Voila. Det gav kontakt til Martin (der nu bor her i 
december), Christian (der heldigvis blev forhindret i at bo her i januar, da HEs livsvej og corona ville at han ikke skulle 
rejse, men hyggeligt er det at bo sammen igen for en stund i en 70 m2 taglejlighed, som da vi var liiiidt yngre), Alex 
(der skal bo her en god uge i februar, og som har villet opstarte et bofællesskab på Vesterbro), Peter (der har været 
på besøg med hans voksne børn) samt flere andre skønne mennesker, der kommer her som vores venner eller 
venners venner, der har hørt om os og som er nysgerrig på fremover måske at være tilknyttet fællesskabet på den 
ene eller anden måde. 
 
Dette efterår har vi arbejdet intenst med vores advokat, om at få de sidste formelle detaljer på plads, så den 
endelige køreplan, priser og procedurer for køb af grund og ejerandel, kan komme på plads. Dette giver os 
muligheden for at melde ud offentligt, at der er seks ejere (soloer eller par), der har mulighed for at blive en unik del 
af vores fællesskab, og allerede interesseret kan få det økonomiske og juridiske grundlag for at vurdere om de kan og 
vil købe sig ind. Samtidig vil vi også melde ud at det er muligt at blive en del af vores fællesskab som ekstern 
polyneser. Man kan vælge at bosætte sig tættere på fx i Førslev eller nabolandsbyer eller at blive boende længere 
væk og vælge kørslen. 
 
Vi er nu ikke i tvivl om at universet sender os liiige præcis de mennesker, som vil være til gensidig glæde, hvis vi 
holder hjertet åbent og nysgerrigheden i behold. 
 



 
 
Jeg er næsten lige stået op af sengen efter 18 dage med corona, der gav mig den vildeste mulighed for at slippe 
endnu mere kontrol og frygt, åbne mit hjerte endnu mere, mærke min styrke og gå med det universelle lys af 
kærlighed og tillid til, at livet vil os alle det bedste. 

Derfor mærkede både HE og jeg, at det er tid for mere struktur og fast organisering, nu hvor Polynesien vokser, samt 
ståen tydeligere frem med, hvad der er grundessensen/værdierne i vores fællesskab. De tre andre mærker det 
samme og derfor er vi blevet enige på sidste fællesmøde om følgende… 
 
Dette brev er en invitation til at være med lidt eller meget: 
 
Fra 1. januar 2022: 
Virke- og hyggedage 
Praktisk og kreativt arbejde mest med hænderne. 
For fastboende og venner 
Skiftevis lørdage og søndage i ulige uger. 
Lørdag fra kl. 13 (eller hvornår man har mulighed for at komme) og sluttende med fællesspisning kl. 19 og videre 
aftenhygge med sang, spa osv. 
Søndage fra kl. 10 -16 (kl. 9 fra uge 15-42) (eller hvornår man har mulighed for at komme) med fælles frokost kl. 13. 
Tilmelding senest fredag kl. 12, så vores handyledere Helene og Hans Erik(sms el. ring på 26 11 79 30) kan planlægge 
og indkøbe materialer. 
Dagen starter med en sang, en kort meditation og check ind med 2 min. til hver. 
Helene og HE fremlægger dagens opgaver/projektideer. Man byder ind på det man har god energi på. 
Hver person har mad med til fællesbordet, svarende til eget behov. 
1. gang i det nye år: Lørdag d. 8. januar. Herefter d. søn. d. 23. jan., lør. d. 5. feb., søn. d.20. feb. osv. 
 
Bevægelse & bevidstheds-aftener 
Krop, sind og sjæl i udvikling 
For fastboende og venner 
Torsdage i lige uger kl. 17.30-21.00 
Vi starter med en times nærende bevægelse  - med dans, yoga, afspænding el. andet. Styres af en m/k, der har lyst, 
og som vi aftaler fra gang til gang.  
Delerunde på 1 time, der deles med det antal personer vi er. 
15 min. pause. 
Bevidsthedsarbejde med oplæg og øvelser. Fx relationsbevidsthed (fx dramatrekanten), fantasirejse, guidet 
meditation, sang, kreativt udtryk . 
Aftenerne guides trygt af Birgitte. 
Alt holdes i et kærlig rummende accepterende atmosfære, hvor man altid kan vælge at sige fra til en øvelse, men 
man bliver i rummet. 



Afslutning: med en fælles sang og kort stilhedsmeditation. 
15 min. fælles oprydning.  
Fri donation til fælleskassen. 
1. gang i det nye år torsdag d. 13. januar. Herefter: d. 27. jan., d. 10. feb., d. 24. feb. osv. 

Fællesmøder (til info, så I ved hvornår beslutninger bliver taget) 
Planlægning og organisering  
For fastboende 
Mandage i ulige uger kl. 14-17 
Mødet starter med en sang, meditation og et tjek ind på 5 min. til hver 
Anja og Annette skiftes til at være mødeledere. 
 

 
 
Fællesarrangementer resten af december 2021: 
 
VinterSolhvervsFejring: 
Tirsdag d.21. nov. kl. 16 - cirka 20. 
Jeg har to år i træk afholdt Sommersolhverv her i Polynesien sammen med en stor flok kvinder. Nu er tiden kommet 
til at Vintersolhverv skal fejres i en mindre flok af både mænd og kvinder, hvor vi tager os tid til et par refleksive 
timer sammen i nærvær. Vi fejrer naturens nytår udenfor, hvor solen vender kl. 16.59 og lyset går os i møde. 
 
Vi mødes omkring bålet i varmt tøj, synger og takker for året der er gået. Vi laver en offerpakke med, hvad vi vil 
slippe og lader bålet fortære det. Når Solen er vendt, deler vi i kredsen, hvad vi hver især gerne vil have fokus på af 
gode tiltag for os selv i naturens nye år. Tag evt. en genstand eller flere med som du måske gerne vil brænde af. Jeg 

har 55 dagbøger (jeg sørger for at de 54 ER brændt af inden I kommer      ) 
Herefter et fysisk lysritual. 
 
Polynesien vært for en vintersuppegryde og brød, der holdes varm over et andet bål. Tag selv drikkevarer med. 
Regner det kan vi være under vores store overdækkede terrasse med et par bålfade. Vi slutter i fælles cirklen med at 
tone op i den mørke nat, hvor vi måske får glimt af solen der skinner på månen og af stjernerne.  Vil du have varmen 
inden du kører hjem, er spaen klar med 40 grader varmt vand. Tilmelding på sms til Birgitte 40 10 60 94. 
 
Nytårsaften 
Fredag d. 31. dec. kl. 16 - ? 
Vi er i fællesskab blevet enige om at holde en hyggelig, mindre og fordybende nytårsfest i Møllen. Lige nu er vi 13 
tilmeldte og vi tænker vi max vil være 20. Så 7 pladser tilbage. Det bliver med samlende 
selskabslege/kontaktsamvær, dronningens nytårstale, festlig oppyntede borde, sange, dejlig mad, delinger, 



nytårsritual, stjernekastere og nytårstale. Du har mulighed for at overnatte her. Luft gerne din balkjole og smoking 
eller hvad du nu føler dig godt tilpas i. Fra d. 28. koordinerer vi, hvem der kommer med hvad, i en fælles 
messsengergruppe. Tilmelding til Birgitte på 40 10 60 94 senest d. 30. dec., hvis du ikke allerede har meddelt du 
gerne vil deltage. 

Vi glæder os til at lære dig mere at kende i den kommende tid, hvis du mærker at dette fællesskab taler til dig. 
 
Med ønsket om en hjertelig jul samt et fredfyldt nyt år. 
 
 
Kærlig hilsen 

 

Birgitte Gyrd 

/Bo- & Levefællesskabet Polynesien 
Førslev Møllevej 5 // 4690 Haslev 

M: 40 10 60 94 // E: birgitte@gyrd.com 

W: Polynesienbo.dk 
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