
 
INBJUDAN TILL WORKSHOP 

 AKTIVT HOPP 
GÅR DET ATT LEVA UTAN SKYGGLAPPAR UTAN ATT BLI SKVATT GALEN? 

 
Vi är många som bryr oss om framtiden, för varandra och vår omvärld. Men de kriser vi ser i 
världen kan kännas överväldigande. 
• Hur finner jag hoppet och kraften? 

• Vad kan jag bidra med till en bättre värld när mycket 
känns smärtsamt och förvirrande? 

 
Vår inspirationskälla är Joanna Macy som i ett halvt sekel har 
hjälpt människor att transformera förtvivlan och uppgivenhet 
inför överväldigande sociala och ekologiska kriser till 
konstruktiv och gemensam handling. 
 
Aktivt hopp är inget vi behöver leta efter eller vänta på att 
få – det är något vi kan öva oss på att göra här och nu. 
Arbete i grupp är särskilt kraftfullt eftersom en viktig 
energikälla finns i påminnelsen om vår förbundenhet med 
varandra och allt levande. 
 
Den här helgen undersöker vi bland annat varför det är så 
svårt att prata om jordens och allt levandes kris och utforskar 
redskap, som stödjer oss i möten med andra. Processen går 
genom fyra dynamiska steg och öppnar för nya 
förhållningssätt som gör oss bättre rustade att bidra till ett 
mer livsbejakande samhälle. Du får ta del av metoder du 
kan fortsätta jobba med själv eller dela med andra. 
Välkommen till en innerlig, stärkande och utmanande helg 
där vi hittar vår kraft och utforskar en annan sorts hopp - 
något som vi är och gör snarare än har. 
 
Vi önskar dig varmt välkommen till workshopen! 

TRE BERÄTTELSER OM VÅR SAMTID 
 
Vi uppfattar verkligheten olika. De 
härtre berättelserna utgör en 
bakgrund till workshopen: 
 
1. Mer av samma (business as usual): 
Fokus på ekonomisk tillväxt, 
konsumtion och marknadskrafter. 
Denna berättelse utgår ifrån att vi 
kan fortsätta som hittills. 
 
2. Det stora sönderfallet: Fokus på de 
destruktiva sociala och ekologiska 
konsekvenserna av ovanstående, 
som till exempel eroderande 
ekosystem, urholkad tillit, klimatkaos, 
flyktingkris, ökade klyftor... detta 
pågår kontinuerligt och parallellt. 
Rapporter når oss dagligen. 
 
3. Det stora skiftet: Fokus på det 
mångfacetterade gräsrotsarbetet 
för att skydda livsvillkoren, bygga 
alternativ, skapa fredlig samlevnad 
och höja medvetandet, som 
formligen exploderar i hela världen 
just nu men som inte så ofta speglas i 
media. 
  



 
 
 

 
PRAKTISKT 
 
DATUM: 10-11 februari, 2018 
 
TIDER: KL 9.00-16.00 både lördag och söndag 
 
KURSAVGIFT: 1000 kronor  
 
ANMÄLAN och BETALNING gör du till Studiefrämjandet här: 
http://www.studieframjandet.se/Kurs/växjö/Kurs-i-Aktivt-Hopp/691852/ 
 
KURSLOKAL: Fria Ordets hus, Kungsgatan 29, Växjö 
 
MAT: Kostnad för två luncher ingår i kursavgiften. Vegetarisk enklare mat serveras i 
Omställningsverkstaden i huset bredvid lokalen. 
 
BOENDE: Ordnar du själv om du behöver. Det finns några tips på alternativ nedan. 
• Kontakta arrangören nedan om du vill övernatta privat hos ngn av de lokala deltagarna som 

erbjuder plats. 
• Hotell Esplanad, Hotell Värend ligger i närheten av Fria Ordets Hus.   
• En privatperson har vandrarhem/privat B&B hemma. Kontakt: elianabergstrom@icloud.com  
• Växjö City Vandrarhem, ca 15 min promenad från lokalen, http://www.vaxjocityvandrarhem.se 
 
HANDLEDARE: 
Presentation av oss och vår verksamhet kan du läsa här: Aktivt Hopp (aktivthopp.wordpress.com) 
 
Hillevi Helmfrid, har lång erfarenhet av att leda grupper i utforskande processer dessutom 
agronom och skribent, driver konsultföretaget Hållbar utveckling – Process och Perspektiv.  
• hillevihelmfrid.com, hupp@hillevihelmfrid.com, mobil: 0703-755600 
 
Kristina Lindgren, Dipl. Psykosyntesterapeut, mindfulness lärare och coach. Tidigare som 
civilingenjör och miljökonsult arbetat bl.a. med internationella uppdrag inom FN, OECD och EU.  
• beyondfulness.com, aktivthopp@gmail.com, mobil: 070-3618925 
 
 
LOKALA ARRANGÖRER: 
 
Jesaia Lowejko (Studiefrämjandet) har hand om det praktiska kring kursen. 
•   jesaia.lowejko@studieframjandet.se, mobil: 070-8401914, telefon: 0470-762907 
 
 
  
 
 
 

 


