
4 årstiders retreat –
Andrum Strömstad

Riter, rytmer och existentiell hälsa.

Meningsskapande i en sekulär tid.

I samarbete med



Riter, rytmer och existentiell hälsa
Att vara i takt med sig själv och tillvaron är nåt som är svårt för många. Livet kan kännas som ett evigt 
ekorrhjul där allt snurrar och inget är heligt längre. Att ta ett steg tillbaka, ägna sig åt självomsorg, 
andas, träna, yoga, bara vara i naturen och med varandra, ha tid till samtal och reflexion... Det är 
syftet med denna inbjudan till retreat. En hjälp för dig att prioritera det viktigaste i livet; din hälsa. Din 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa.

Livets och naturens årstider skiftar i ett ständigt flöde. Höst, vinter, vår och sommar har olika karaktär, 
skönhet och utmaningar. Vad behöver jag i livets olika skeenden? I alla tider, kulturer och religioner 
har meningsskapande riter gett ramar och tolkning till livet. I ett sekulariserat samhälle, som i tillägg 
mist mycket av dåtidens gemenskap i storfamilj, famlar många av oss i en existentiell ensamhet. Hur 
kan jag bibehålla god existentiell hälsa?

Vad är existentiell hälsa? Det handlar om ditt förhållningssätt till livet, din förmåga att möta livets 
utmaningar, om tro och tolkning, de stora frågorna. Vad är meningen med mig? Förmågan att tro på 
och ta vara på livet, som i sin tur påverkar din fysiska och psykiska hälsa. I Sverige har “Kraftsamling 
Psykisk hälsa” inom kommuner och regioner bl.a. arbetat med meningsskapande i en sekulär tid. 
Målet är att den existentiella hälsan skall ses som en naturlig del av hälsan, även i Sverige. WHO har 
identifierat 8 olika dimensioner/teman av existentiell hälsa som används i internationella 
undersökningar om livskvalitet. Vi kommer ta oss an dessa teman i tur och ordning. Vi tar hjälp av 
samtalskorten “Frön till livsmod och livsglädje” och "Samtalskort när livet utmanar" utvecklade av 
Lena Bergquist, Cecilia Melder och Studieförbundet Vuxenskolan.

Miniföreläsningar. 
För att ge botten och rötter i de existentiella samtalen kommer jag krydda dem med miniföreläsningar
om meningsskapande riter och rytmer från olika tider, kulturer och religioner. Från det kristna kyrkoå

ret och sakramenten, kelternas 8 fester, naturreligioners övergångsriter, hinduernas 4 livsstadier, judis
ka och muslimska reningsriter till tibetanska dödsboken. 
Ochhumor! Det är viktigt! I alla livets skeenden!



Back 
to nature!

Jovisst, vi är viktiga, snygga, smarta människor... Men först och främst
är vi ett stycke natur! När jag i en livskris miste “allt”, mina roller, 
status, ekonomi, hälsa... fann jag tröst i tanken att jag åtminstone var 
ett stycke liv. En del av naturens mångfald och okränkbarhet. 
Vid varje retreat låter vi naturens krafter kännas och upplevas, värme, 
kyla, vind, stillhet. Grönskande kronor, kala stammar. Vi hör ihop med 
denna natur, moder jord. Förhoppninngsvis kommer vår återkoppling
och anknytning till naturen även hjälpa oss att ta bättre hand om 
den. Den man älskar värnar man. Hållbarhet innifrån och ut.

Vid alla retreats:

• Yoga, promenad, dans eller annan träning

• Meditation, mindfulness, andningsövningar, vila och 
egentid.

• Miniföreläsningar och samtal kring existentiella teman.

• Lärande, gemenskap och utveckling



Uppvaknandet Från vinterns död och mörker till liv och ljus. Att föda fram något nytt
i livet... Hur ska man våga? Hur ska man vårda det nya, sköra? 
Hur hittar vi rätt förutsättningar i vårt liv för att växa och blomma?

• Miniföreläsning och samtal kring existentiella
temana 'Hoppfullhet och optimism' och 'Upplevelse
av fascination'

• Yoga, andning, meditation, mindfullnessvandring
• Vårskrik - primalljud med operasångare Thomas 

Flodin

Vårretreat på  Styrsö  22-23 april 2023
4 årstiders retreat för existentiell hälsa

PRIS: 1500kr. Mat, logi och båtresa tillkommer.

INFO: Boende på Styrsö vandrarhem med möjlighet till att vandra, paddla 
kajak, volleyball mm. Medtag egen mat.
Enkelrum 630kr, dela rum 2 pers 315kr per pers, dela rum 4 pers 160kr 
per person.

ANMÄLAN: Varmt välkommen med din anmälan på www.sv.se eller 
075579108, susannpersson@hotmail.com
Andrum Strömstad, Susann Persson Flodin, teolog och yogalärare.



Andrum Strömstad
Jag som är din medvandrare i detta livets årshjul heter Susann Persson Flodin. Jag är
teolog/religionsvetare (Göteborgs universitet och Teologika högskolan Bromma) med lång
erfarenhet av vägledning i existentiella frågor. Min egen resa i livet har tagit mig genom dessa 
årstider, flera varv. Det finns en del mustiga livserfarenheter i bagaget, en hel dokussåpa
faktiskt..😉 som gör att jag kan förstå och spegla dig, hoppas jag.

Gränslandet mellan akademi, tro, andlighet, kultur och psykologi är spännande tycker jag. Jag har
varit en filosof sen jag kom ur min moders liv och detta har bl.a. fört mig på klassiska sökarresor till 
Indien med fantastiska möten med människor från alla religioner. Det var här jag först lärde mig yoga 
och meditation, i Himalayas magiska natur. I Tamil Nadu skrev jag min avslutande uppsats om 
religionsdialog på ett ashram i palmdjungeln. Min blick är mångfaseterad. Som religilnsvetare har
jag en kritisk blick på religionens och samhällets potentiella maktmissbruk. Men också ett nyfiket
innifrån perspektiv där jag undersöker …

Under flyktingkrisen 2015 var jag koordinator/projektledare för att starta "Dialogforum Östfold", ett
religionsdialogcenter i Norge, i samarbete med Kulturdepartementet, Biskopen i Borg, många olika
kristna församlingar och olika moskeer i Östfold. Under mitt arbetsliv inom kyrkans värld som
assisterande diakon, vikarierande präst och som församlingspedagog har jag lång erfarenhet av såväl
vuxnas som barn och ungdomars livsåskådningsfrågor.

Men jag har också sett religion spåra ur, människor som gått in i psykoser vid vipassanacenter, sekter
som skadad människor för livet. Jag har tyvärr egna erfarenheter av andligt övergrepp och osunda
religiösa sammanhang. Därför vurmar jag för sund andlighet. Sund mänsklighet! Hållbar existentiell
hälsa! Men god förankring i såväl religionsvetenskap som psykologi, och inte minst; en sund relation 
till kroppen.

Egen erfarenhet av svår utmattning och ptsd har fått mitt hjärta att banka lite extra för de av oss
som kämpar med hälsan. Yoga, andningstekniker och meditation har varit särskilt viktiga för min 
egen rehabilitering. På den vägen blev jag yogalärare, utbildad vid Yoga för alla, (Göteborg), och vid 
Traumaanpassad yoga Sverige. Jag har min grund i Hathayogan och undervisar även yinyoga och
traumaanpassade, stressreducerande metoder inom dans och yoga.

Andrum Strömstad är politiskt och religiöst obundet. Jag som individ har min livsåskådning. Du har
din . Vi respekterar varandra. Andrum Stömstad ämnar vara ett lokalt litet frids och fredsprojekt. 
Dialog, kroppsbaserade metoder och utbildning är mina verktyg. Forskning och livserfarenhet mina 
källor. Medmänsklighet min värdegrund och längtan.



Styrsö vandrarhem
Enkelt boende på magisk strand, i trädtält eller trädsvit. Fantastiska möjligheter till 
bad, sol, vandring, snorkling, kajak, SUP vid Sveriges enda maritima nationalpark. 
Välutrustat kök med kyl och frys till alla rum. Utomhuskök och grill på stranden.

OBS! Medtag egen mat. Ingen mat ingår i priset. Du sköter dig själv och lagar din egen
mat. På sommaren håller kiosken öppen med toast, korv och bröd, smoothie, kaffe, 
glass och godis.

Läs mer och på www.styrsokoster.se

• Enkelrum sommar 995kr, vår och höst 630kr per natt

• Dela rum 2 personer sommar 500kr, vår och höst 315kr per natt och person

• Dela rum 4 personer sommar 250kr, vår och höst 160kr per natt och person


