
FREDAG 20/8 LÖRDAG 21/8 SÖNDAG 22/8

PROGRAM 
HAPPY RETREAT VEMDALEN
Vemdalsskalets Högfjällshotell 20–22 augusti 2021

TRERÄTTERS I STUGAN 
Trerätters Facebook live-middag* med 
kronprinsessans Vemdalskock Peter 
Dahlbäck och dr. Maria Sundberg som 
berättar om vad antiinflammatorisk 
mat egentlig är och hur den fungerar i 
din kropp. Sändningen börjar kl. 17.30.
obs! Färdig ingredienspåse finns att 
beställa för den som vill.*
    
KVÄLLSMYS  
– välj ett:

• World Dance – danskväll på hotellet  
 kl. 20 och online** 

• Medicine Music Ceremony på  
 hotellet kl. 20

• Sunset med kvällsharmoni, samling  
 Varggransstugans parkering kl. 20

EARLY MORNING BIRD  
– välj ett:

• Morgonyoga inne på hotellet kl. 7  
 och online**

• Qigong på fjället, samling utanför  
 hotellet kl. 6 

• Sunrise med morgonmarinad i  
 soluppgången, samling Storhogna  
 parkering kl. 4.30. Ta med frukost –  
 smakar underbart ute.

HITTA IGEN DIN FULLA POTENTIAL  
Med Jaana Suorsa på hotellet  
kl. 9.30–11.30 eller kl. 13–15. 
Även online**

SOMAMOVE & YOGA  
• Somamove på hotellet kl. 11.45–12.45 
 och online**

• Stark genom Yin – ett mjukt yogapass  
 på hotellet kl. 11.45–12.45
 
TRERÄTTERS I STUGAN
Trerätters Facebook live-middag** 
med kronprinsessans Vemdalskock 
Peter Dahlbäck och Henrik Ennart, 
författaren till Happy Food green som 
pratar om de s.k. blå zonerna och vilken 
mat som gör oss friska länge. Sänd-
ningen börjar kl. 17.30. 
obs! Färdig ingredienspåse finns att 
beställa för den som vill.*

KVÄLLSMYS  
– välj ett:

• Medicine Music Ceremony på  
 hotellet kl. 20 och online** 

• World Dance – danskväll på  
 hotellet kl. 20

• Sunset med kvällsharmoni, samling  
 på Varggransstugans parkering kl. 20.  
 Ta gärna med te och något tilltugg. 

EARLY MORNING BIRD  
– välj ett:

• Qigong på fjället, samling utanför  
 hotellet kl. 6. Även online**

• Morgonyoga inne på hotellet kl. 7

• Sunrise med morgonmarinad i  
 soluppgången, samling Storhogna  
 parkering kl. 4.30. Ta med frukost –  
 smakar underbart ute.
 
VÄSSA DITT SJÄLVLEDARSKAP  
Med Helena Önneby på hotellet  
kl. 9.30–11.30 eller kl. 13–15. 
Även online**

SOMAMOVE & YOGA 
• Stark genom Yin – ett mjukt yoga- 
 pass på hotellet kl. 11.45–12.45  
 och online**

• Somamove på hotellet  kl. 11.45–12.45

Reservation för ändringar.

happyretreatvemdalen.se

* Till trerätters Facebook live-middagen 
finns färdiga matpåsar med alla ingre- 
dienser och recept. Påsarna kostar 225 kr/
person. Hämtas på Vemdalsskalets torg. 
Vill du hellre köpa ingredienserna själv 
skickar vi såklart ut receptet i förväg.

** Sänds även online via vår slutna Face-
bookgrupp.

foto: sandra lee pettersson

Välkommen till tredje året med Happy Retreat Vemdalen ♥



Pris: från 450 kr.

• AKUPUNKTUR ENLIGT KINESISK MEDICIN 
Lili Zhang/Nina Hamrin

• ANDLIG VÄGLEDNING MED TAROTKORT Susanne Ytterberg
Tarotkorten ger råd och bekräftar din egen inre visdom. Tarotkort 
har man använt sig av sedan urminnes tider och ses som en karta 
över vår medvetenhet. Medium Susanne erbjuder en möjlighet att 
du med hjälp av tarotkorten får insikt om din väg i nuet och framti-
den. Vill du kan du fundera ut några frågor du behöver få stöd i just 
nu.

• GE PLATS FÖR GLÄDJE MED EFT Jaana Soursa
EFT– Emotionell FrihetsTeknik är en teknik där du knackar på aku-
punkturpunkter. Denna metod kan hjälpa dig att sluta äta socker, 
sluta röka, men även  göra dig fri från bl.a. ångest, stress, sorg samt 
hjälpa dig att fokusera på det positiva samt ge dig ny energi. 

• HELANDE MASSAGE  Jaana Suorsa
– en mjuk och skön kroppsmassage.

• LYMFMASSAGE Jenny Lindblad
– stimulerar lymfan och rensar ut slaggprodukter.

• MÖT DIN INTUITION Helena Önneby
– vi säger hejdå till hjärnan och ägnar allt vårt fokus på din intui-
tion och din inre vägledning.

• ORTOBIONOMI Lisa Kristensen
– en varsam behandling som återställa kroppens normala rörelse.

• SHIATSU Lina Jarl
– japansk massage med tryck och stretching. 

• VÄGLEDNING TILL DITT SANNA JAG MED HUMAN DESIGN 
Helena Söderlund

Workshop på hotellet 
2 tim – 295 kr. 

• ANDETAGET, DIN BÄSTA VÄN Marie Håkansson lär dig enkla 
andningsövningar som kan ge dig bättre sömn, mer lugn och ökad 
energi. Biljetter finns för fredag, lördag och söndag kl. 9.30–11.30 samt  
kl. 13.15–15.15

Workshop på hotellet och med material  
3 tim – 445 kr.

•  CELLMINNESMÅLNING – en kravlös inre resa med Ulla Alvars-
dotter, Beeyond. Genom kreativitet och färgernas helande kraft blir 
medveten om dina mönster och beteenden och därmed kan göra 
en förändring till bättre välmående, större medvetenhet och också 
skapa ett liv i frihet. Biljetter finns för fredag, lördag och söndag kl. 
13.15–16.15

Workshop på fjället med matsäck  
3 tim – 495 kr. 
•  FJÄLLBOOST Följ med A-K fjällcoachen, Peakyou för att utforska 
vägen mot just dina toppar. Mycket kraftfull mastermind-övning 
med fjällboost och smaklig matsäck på fjället! Biljetter finns för 
fredag, lördag och söndag kl. 8.30–11.30 samt kl. 13.15–16.15

•  SINNESVANDRING Låt sinnena visa dig vägen in i nuet. Tillsam-
mans med Helena Önneby vandrar vi stilla, reflekterar och njuter 
av naturen. Biljetter finns för fredag och lördag kl. 8.30–11.30 samt  
kl. 13.15–16.15

•  KOM IGÅNG MED LÖPNING Maria Sundberg leder dig på stig, i 
skog och på fjäll. Här får du tips, pepp och en längre vila med smak-
lig matsäck. Biljetter finns för fredag lördag och söndag kl. 8.30–11.30

•  STAVGÅNG FÖR ALLA Ta med dig gångstavarna och inspireras 
av Maria Sundberg att använda dem på ett enkelt och effektivt vis i 
skog och mark.  Ett längre stopp med smakligt matsäckspaket ingår 
i turen. Biljetter finns för fredag lördag och söndag kl. kl. 13.15–16.15

•  MED NATUREN SOM TRÄNINGSREDSKAP Bli stark med Sara 
Eriksson och hitta de roliga, enkla träningsövningarna som du kan 
göra under en tur i naturen. Biljetter finns för fredag, lördag och söndag 
kl. 8.30–11.30 samt kl. 13.15–16.15

•  SOULFLOW – en meditativ själslig resa för alla sinnen. Tanja 
Dyredand guidar dig  intuitivt och varsamt så du med dofter, ljud, 
smaker, synintryck och känsel upplever nya dimensioner. Ett smak-
ligt matsäckspaket ingår under turen. Biljetter finns för fredag, lördag 
och söndag kl. 8.30–11.30 samt kl. 13.15–16.15

•  STÄRK DITT SANNA JAG – Helena Söderlund visar vägar till ditt 
sanna jag genom naturens läkande kraft. Biljetter finns för fredag, 
lördag och söndag kl. 8.30–11.30 samt kl. 13.15–16.15

Workshop på fjället med matsäck och material  
3 tim – 595 kr.

•  MEDITATIV STICKNING med Stina Davidsson, Ull o Lin. Efter 
en vandring får du prova att sticka meditativt. Härligt avkopplande 
med smaklig matsäck. Biljetter finns för fredag, lördag och söndag  
kl. 13.15–16.15

•  AURAMÅLNING VID JAKTSTUGAN – öppna upp känslor 
och intuition med Ulla Alvarsdotter, Beeyond Genom att släppa 
taget om krav och måsten, öppnar vi upp vår känsla och intuition 
i färgernas fantastiska värld. Vi målar, känner in auran och skapar 
kravlösa personliga målningar som vi delger varandra. Biljetter finns 
för fredag, lördag och söndag kl. 8.30–11.30

HAPPY RETREAT WORKSHOPS

Programmet ovan är luftigt för att du ska kunna välja till 
extra aktiviteter som passar dig. Alla som köpt Happy Retreat 
Vemdalens programbiljett kan välja att även njuta av våra extra 
aktiviteter. Här finns givande behandlingar/konsultationer i 

vårt pop-up SPA, inspirerande workshops på hotellet och sköna 
workshops på fjället med matsäckspaket. 
OBS! Begränsat antal. Biljetter till dessa extra aktiviteter går 
att köpa fr.o.m. den 26 juli. Mer info: happyretreatvemdalen.se

HAPPY RETREAT POP-UP SPA

Reservation för ändringar.

UNNA DIG NÅGOT EXTRA 
HAPPY RETREAT VEMDALEN


