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YOGA RETREAT 11-12 NOV 

I hjärtat av Sörmland ligger Svärdbro Gård. En naturskön gård på 260 hektar med 
närhet till både Nyköping och Stockholm  

Vår konferensanläggning har i nuläget nio stycken bäddar (2-3-4), restaurangkök och alla andra 
faciliteter som krävs för en lyckad tillställning. Vi har en fantastisk utsikt över hästhagar och skog. 
Som du kan njuta av i en vedeldad badtunna på höjden! Efter två Yoga event succéer på Svärdbro 
gård anordnar vi nu ett tredje Yoga Retreat i samma anda med samma duktiga och inspirerande 
instruktör Elin Thörnvall. (Max antal deltagare 18 st varav 9 st kan övernatta) 
 
Elin Thörnvall satte sig första gången på Yoga mattan 2012 och blev förälskad i Yoga vid första ögonkastet. 
Efter några år på Yoga mattan sökte sig Elin in djupare in i yogan och upptäckte den styrkan och kraften som 
finns att hämta. Elin har 300 tim Yogalärarutbildning från Oslo yoga samt att hon fördjupat sig i famlije och 
barnyoga. Hon undervisar idag yoga på heltid i Oslo, alltifrån bebis och mamma yoga till fysisk krävande 
vinyasa yoga.  
 
“Yogan hjälpte mig att komma upp på benen igen och visade mig vägen ut från utbrändhet och depression. 
Yogan har lärt mig att hitta kärleken inne i mig själv igen och detta önskar jag förmedla vidare, kärlek är något 
du är och sedan expanderar ut och når andra individer. Min undervisningsstil präglas av ödmjukhet, respekt 
och kärlek mot sin egna kropp. Att mina elever ska få möjligheten att lyssna på sin kropp, vad den behöver 
här och nu, uppleva och respektera den just i detta ögonblick” 
 
”How do you spell love? – you don´t spell it, you feel it” – Nalle Puh 
 
Start lördagen den 11 nov kl 13: 
Em fika med hembakat bröd och nyttiga tillbehör 
2 h Yoga soft Flow – en mjukare yin & yang Yoga med inledande avslappning, andningsövning och 
värmande flyt sekvenser där vi synkroniserar andning och rörelser och avslutas med guidande 
avslappning. 
 
Middag och samkväm badtunna för de som vill innan o efter middagen 
20 min avslappning/meditation 
Fortsättning samkväm, badtunna 
Bedtime/ hemfärd för de som inte övernattar. 
 
Sön 12e start 08.00: 
1,5 h Dynamisk upplyftande Yoga – en yoga med fokus på den värmande aktiva delen i yoga där vi 
flyter igenom fantasifulla yoga sekvenser och avslutas med härlig avslappning. 
Frukost och avslutning (avslutas ca 11.30) 
 
Pris med övernattning inkl lakan och handdukar: 1595 kr 
Pris utan övernattning: 1045 kr  
Bara lördag utan övernattning 695 kr, bara söndag 395 kr 
 
Anmälan sker till, sandra@svardbrogard.se , 070-247 22 92 
 
Om ni har några frågor tveka inte att höra av er!  


