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LØRDAG 15. FEBRUAR 2014

Gvarv-damer kombinerer

skriving og yoga

PUST UT: Yoga og meditasjon gjøres i soloppgangen før skrivekurset starter utpå ettermiddagen. Velvære og helse skal «trigge» kreativiteten under skrivingen.

F

Når telemarksdamene Gry Anine Strøm og Mariann Aaland kombinerer skriving
og yoga på Sri Lanka, blir det så vellykket at det skal gjøres igjen.

ørste uken i februar inviterte reiseselskapet
Samadhi-opplevelser til
«yoga- og skrive retreat»
på Sri Lanka. Det har gått noen
år siden Gry Anine Strøm fra
Gvarv opprettet reisebyrået som
fokuserer spesielt på velvære og
de helt unike opplevelsene. Det
var da hun flyttet til Dubai med
familien at ideen tok form. Selv
har Gry lang erfaring i reiselivsbransjen, og har lagt merke til
hvordan reiseglade oftere ønsker
seg de litt mer sjeldne opplevelsene. Skjønnhet, helse, yoga og
velvære står i fokus. Turen til Sri
Lanka har alt dette, men også
med et skrivekurs.
– VILL IDÉ
Det var journalist og forfatter
Mariann Aaland som fikk ideen

til temaet for turen. I fjor ga
Gvarv-jenta ut debutboka «Det
var stille, det snødde» som høstet
strålende kritikker.
– Det var en vill idé, sier Mariann mens vi sitter på retreaten
på Sri Lanka, omringet av grønne trær, fuglesang og turkist bassengvann.
– Jeg lurte på hva jeg ville gjøre
videre etter boka mi kom ut, og
tenkte på Gry. Det var snakk om
at jeg skulle være med på en
pressetur da Samadhi var ganske
nytt, men da var jeg gravid og
hadde dessverre ikke mulighet.
Jeg har tenkt mye på det etterpå!
Mariann ler. Hun er nok ikke
den eneste som har drømt om å
reise på en slik tur. Slike reiser
stadig mer populære, mailene
renner inn til reiseselskapet og
antall følgere på sosiale medier

stiger i takt med varmegradene
på Sri Lanka.
– Både jeg og Gry er fra Gvarv
og har hatt masse kontakt tidligere. Jeg sendte henne en mail
med forslaget om å kombinere et
avslappende og basic skrivekurs
med yoga. Da jeg fikk svar, var
det full tenning fra hennes side.
Da tenkte jeg «Kult, da gjør vi
det!»
OPPDAGET SRI LANKA
For å se om Sri Lanka kunne
være noe, tok Gry med familien
på ferie.
– Det meste jeg gjør av reise
med familie er kombinert med et
ønske om å oppleve stedene,
men hele tiden med reisebyrået i
tankene. Det er kanskje litt vanskelig å ha en helt vanlig familieferie, for jeg løper rundt med

kamera og skriveblokk og prater
med mange folk, forteller hun
med glød i blikket.
– Men det er det jeg synes er
kjempemoro.
Gruppen som reiser denne
gangen er liten, og det er begrenset med plasser. Som første tur
med skrivekurs, ser Gry og Ingvill Solbø Christiansen fra
Samadhi-opplevelser på dette
som en «testtur» hvor man bruker erf aringene til å sette
sammen neste tur. Både yogalærer, Gry og Ingvill har selv deltatt
på yoga og skriverkus – her skal
det ikke være forskjell på folk.
– Vi er små grupper med fokus
på at man skal bli kjent, åpne seg
opp og prate. Turen passer for
folk i alle aldre som har lyst til å
lære mer om tekst, yoga, og seg
selv, forteller Gry. – Det er heller

ikke noe riktig og galt på skrivekurset, noe som er veldig befriende, og man får en helt ny
selvtillit.
Hver dag er det satt av tid til
skrivekurs, og Mariann gir gruppen små oppgaver. Under skyggen av en parasoll sitter gjengen
med penn og papir. Noen oppgaver skal skrives på fem minutter,
andre gir hun mer tid. Mens
tekstene leses opp er det latter,
diskusjon og noteringer i skriveboka.
– Jeg var veldig spent på skrivedelen fordi jeg vanligvis bare
skriver julekort og dagbok, men
jeg har hatt det så gøy og har turt
mer enn jeg trodde, sier May
Britt Reistad som er på turen.
NY TUR TIL HØSTEN
Gruppen bor på et stort, idyllisk
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STEDET: Blått basseng og grønne omgivelser pakker inn plassen

ARBEIDSFORHOLD: Skrivekurset er i full sving i solnedgangen.

TROPISK FRUKT: Hver dag blir gjestene servert frisk frukt fra hagen.

FOTO: SILJE REISTAD CHRISTENSEN

område med helt nye, romslige
villaer. I midten er et fristende
sitteområde, med basseng og
stoler. Alt er omringet av et rikt
dyreliv, knallsterke farger og
plassen bader i sollys. Ikke overraskende skal turen nå gjentas til
høsten.
– Vi kommer til å ha en ny tur
til høsten med Mariann, men det
er ikke bestemt om det skal være
på Sri Lanka eller Maldivene,
sier Gry.
– På denne turen får du den
befriende følelsen av at det ikke
er noe farlig å skrive. Det gjøres
på en måte som skal føles behagelig for alle.
Som et bilde på idyllen, titter
plutselig et lite ekorn fram bak
en busk like i nærheten, trer forsiktig fram i sollyset og ser seg
raskt rundt, før den forsvinner
tilbake inn blant de grønne
trærne.
SILJE REISTAD CHRISTENSEN

UTGANGSPUNKT: Marianns debutroman «Det var stille, det snødde» ble
lest av samtlige reisende.

RADARPAR: Gry Anine Strøm og Mariann Aaland mikser yoga med skrivekurs.

