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Vårläger 
 
Välkommen på läger torsdag till söndag, den 6-9 april, på vackra ön Idöborg i Stockholms skärgård! 
 
Att ha utsatts för sexuella övergrepp får oftast stora känslomässiga konsekvenser. Vi fick fin 
återkoppling från deltagarna på sommarlägret 2016 om hur mycket temat har betytt för dem och allt 
positivt det medfört. Därför har vi beslutat att också denna gång erbjuda en möjlighet att arbeta med 
att frigöra dig från sorg, ditt känslomässiga bagage, dina brustna drömmar och förhoppningar. Syftet 
är, som alltid med våra medlemsaktiviteter, att öka vår livskvalitet och närvaro här och nu. Vi 
planerar också för en uppföljning med en utveckling av temat till ett läger senare i år, då alla som 
deltagit på sommarlägret 2016 och vårlägret 2017 har möjlighet till en fortsättning. 
 
På lägret kommer du att få tillgång till konkreta verktyg för att hantera viktiga relationer som 
påverkat dig och som är kopplade till sorg och smärta i ditt liv. Du kommer att få tillfälle till 
reflektion, samtal med andra deltagare, nya perspektiv och inspiration. De konkreta och handfasta 
verktyg du får under kursen kan du sedan applicera på en mängd andra relationer och situationer i 
ditt liv, både sådana som varit, och de som kommer i framtiden. 
 
Kursledare även denna gång är Susanne Nilsson. Susanne är en av Sveriges mest erfarna utbildare 
och handledare i bearbetning av sorg. Susanne är terapeut, energiterapeut, coach och har lång 
erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare och ledare. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta med 
bearbetning av sorg, både enskilt och i grupp. Mer information om Susanne hittar du på 
www.spirio.se. Assisterar på lägret gör också Hermine Holm som är verksamhetsansvarig på Rise. 
 
Plats: På ön Idöborg i Stockholms skärgård (www.idoborg.se). 
 
Tid: Torsdag till söndag den 6-9 april 2017. Båt går från Stavsnäs vinterhamn på torsdag 
eftermiddag. Till Stavsnäs kommer du med bil eller med buss från Slussen i Stockholm. Båt tillbaka 
avgår från Idöborg på söndag vid lunch. Exakta båttider meddelas närmare inpå. 
 
Praktisk information: Du anländer på torsdagskvällen och vi äter då middag tillsammans. Sedan 
arbetar vi med lägrets tema från fredag morgon till söndag vid lunch. Vi varvar föreläsningar med 
eget arbete, meditation och reflektion, för att sedan dela våra upplevelser med varandra. Tid för 
avkoppling kommer att finnas, vid vattnet finns både bastu och brygga att njuta av. Boende sker 
parvis i dubbelrum, men i mån av plats erbjuder vi enkelrum. Helpension ingår. 
 
Kostnad: 1 800 kr inklusive boende, helpension, bok och båtresor. Betalas efter bekräftad plats! 
 
Anmälan: Senast 3 mars. Maila namn, adress och telefonnummer till kansli@rise-sverige.se. Mer 
information om förberedelser och restider får du efter att din plats är bekräftad. Innan du får en 
definitiv plats på lägret kommer du att intervjuas kort av oss. 
 
Varmt välkommen med din anmälan! 


