
Om stedet, vi har valgt..

Korinth Outdoor Hostel – tidligere Korinth Kro

Bag Korinth Kro gemmer sig en lang og spændende historie. En historie der tog sin begyndelse for mange, mange år

siden.

Korinth Kro blev kongelig privilegeret kro i 1801. Men længe for den tid fungerede bygningen som børnehjem for fattige

børn, oftest fra København. Efterhånden som børnehjemmet ikke længere var nødvendigt, flyttede nye beboere ind.

Stedet kom nu til at fungere som et ”socialt tilbud” til unge kvinder, som oftest var blevet gravide. For at kvinderne

kunne opretteholde livet og ”betale for opholdet", oprettede greven, der ejede bygningen, en spindeskole. Så var der

både arbejde og en lille fabrik. Det er i sandhed en foranderlig historie, der har udspillet sig bag murerne i kroen. Tænk

hvis væggene kunne tale?

Hvorfor er Korinth Kro så ikke længere kro? 

– tiden løb fra kroballer og søndagsmiddage i små landsbyer 

og i 2008 stoppede de daværende ejere deres virke. Kroen stod 

stille og roligt og forfaldt. Lige indtil Faaborg-Midtfyns 

Kommune i 2016 satte kroen til salg. En aktiv gruppe i l

okalsamfundet dannede Foreningen Korinth Kro og købte 

kroen for en slik – én krone!

Siden da har foreningen - drevet af ihærdige, lokale ildsjæle 

- kæmpet med at renovere kroen og annekset, der hører til 

kroen.

Og nej de er ikke færdige, men de er rigtig godt på vej. De har søgt og søger stadig fonde. De bruger uendelig meget af

deres fritid på at renovere og planlægge, koordinere - i sandhed et utroligt frivilligt arbejde – et stærkt lokalsamfund.

Det projekt synes vi i den grad er værd at støtte. Og hvad er mere oplagt, end lægge et skønt Efterårsretreat med yoga,

qigong, mindfulness og nærvær i så smukke omgivelser og den spændende historie?

Vi har booket det helt igennem renoverede og dejlige anneks med 11 virkelig dejlige værelser, samt en fantastisk

stemningsfuld og nyrenoveret sal, fyldt med god karma til yoga, qigong og mindfulness. 

Vil du med?

Velkommen til Pia og Lisbeth Efterårsretreat i Korinth – hvor yoga, qigong, mindfulness og nærvær er i højsædet,

omgivet af smukke gamle bygninger, dejlige skovstrækninger og masse af miljø. 

Det er ren nostalgi på Sydfyn

Korinth Kro

Korinth Outdoor Hostel

...læs den fantastiske historie


