
NYTÅRSBREV 2022 – Biyun Foreningen  

Godt nytår til jer alle  
Selvom vi stadig befinder os i en epidemi tid, har vi heldigvis kunnet gennemføre flere 
gode arrangementer i det forgangne år: 
 
1. Sommertræffet ved Skæring Strand blev en fantastisk oplevelse, på det fine sted helt 
ned til stranden, og med perfekt vejr. Generalforsamlingen i marts, der måtte aflyses, blev 
flyttet hertil, så også det lykkedes fysisk, i modsætning til det forrige års online møde. 
 
2. I september holdt vi endagstræf i Det åbne Rum i Kbh. Også det blev en mindeværdig 
dag, med træning og spændende indslag med Clauss Matteo Julian Gyllun. 
 
3. Fan Xiulan har haft tilbudt et stort program med online kurser. Vores tilbagemeldinger 
fra deltagere er, at man har været tilfredse, det kan sagtens lade sig gøre via zoom. 
 
4. Den månedlige fællestræning i Kbh og Roskilde har kørt hele året med få aflysninger. 
 

Planer for 2022 

Generalforsamlingen bliver holdt i Roskilde d. 23. april. Her er Clauss igen blevet inviteret, 
så flere kan få glæde af hans viden og spændende vinkler på TKM. 
 
Sommertræffet kommer også i år til at foregå på Fristedet Skæring Strand ved Århus. I år 
inkluderer vi fredagen. Datoerne er 24. - 26 juni. 
 

Fællestræning i Kbh og Roskilde fortsætter. 
 
Vi arbejder på et kursus til efteråret med Maria Bergmann. Det har vi store forventninger 
til.  
 

Fan Xiulans kursus program for foråret ligger klar på den svenske side: biyun.se/kalender.  
For aktiviteter i Danmark, hold jer orienteret på biyun.dk. 
 
Til Instruktører og ledere: Vi har ændret Biyun Mappen, der er blevet til Biyun Håndbogen. 
Den ny udgave udsendes snarest.  
 

Vi håber I fortsat støtter op om foreningen og metoden. Der bliver sendt kontingent 
opkrævning (der er sat ned til 250 kr) senere på måneden.  
Med de ord, de bedste ønsker til jer alle for 2022. Vi kan kun opfordre til fortsat Biyun 
Qigong træning, der er så god og helsebringende for sjæl og krop.                                      
                                                                                            Kærlig hilsen Biyun Bestyrelsen  


