
 

AKTIVT HOPP WORKSHOP 
26-28 APRIL 2019 - SYDKOSTER 

 
Går det att leva utan skygglappar, utan att bli uppgiven eller 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 kan jag bidra 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 genom 

påminnelsen om vår förbundenhet med varandra och 

allt levande.   

Processen vi arbetar med i helgen går genom fyra 

dynamiska steg och öppnar för nya förhållningssätt för 

att kunna bidra till ett mer livsbejakande samhälle. Du 

får ta del av metoder och verktyg som du kan fortsätta 

jobba med själv eller dela med andra.  

Läs mer här: www.aktivthopp.wordpress.com  

Vi önskar dig varmt välkommen till workshopen på 
Koster!  
 
Lokal värd:  

Helena (helena@kosterstradgardar.se) 070-256 34 01  

Kursledare: 

Hillevi (hupp@hillevihelmfrid.com) 0703-755600  

Kristina (aktivthopp@gmail.com) 070-3618925  

 
INTRESSEANMÄLAN: aktivthopp@gmail.com 
BOKA DIN PLATS: https://simplesignup.se/event/127959 
Obs! Sista anmälningsdag den 8 april, 2019 
 
 

TRE BERÄTTELSER OM VÅR SAMTID 
 
Vi uppfattar verkligheten olika. De här 
tre 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. 
  
 



 
 
TIDER 26-28 APRIL 
Start: fredag 26 april, kl. 18.00 (Synkad färjetur går kl. 16.10 från Strömstad mot Kosteröarna, du 
kan även anlända med tidigare färja förstås.) 
Avslut: söndag 28 april senast kl. 14.30 för att vi ska passa färjan med avgång kl. 15.05 från 
Sydkoster. (Vi har lagt tiderna för att passa de tågförbindelser som finns mellan Strömstad - 
Göteborg) 
 
KURSAVGIFT:  
"Early early bird" pris före nyår: 1250:-  
”Earlybird” pris före 1 mars, 2019: 1650:-  
Ordinarie pris efter 1 mars 2019: 2250 :- 
 
(har du företag och vill ha faktura tillkommer 25% moms.)  
OBS! Kostnad för mat och boende tillkommer. 
 
Vi kan ta emot några till rabatterat pris för privatpersoner. Tex. studerande, arbetssökande, 
sjukskriven osv. Kolla med oss först om det finns ngn plats kvar via: aktivthopp@gmail.com 
 
MAT:  
Kosters Trädgårdar. Frukost, lunch, middag och fika för hela helgen kostar 690:-/person 
Betalas kontant eller med kort på plats.  
 
BOENDE: 
Kosters Trädgårdar. Bokning av boendet gör du via (helena@kosterstradgardar.se).  
Priset är 200 kr i dubbelrum, 350 kr enkelrum per natt. Ta med egna lakan och handduk. 
Betalas kontant eller med kort på plats. Boka hos Helena, Kosters Trädgårdar: 070-2563401 
 
RESA TILL KOSTER:  
Bra info om biljetter & färjeturer mm: http://kosteroarna.com/resa-hit 
Vägbeskrivning till Kosters trädgårdar finns på: kosterstradgardar.se 
 
WORKSHOPLEDARE: 
Presentation av oss och vår verksamhet kan du läsa här: Aktivt Hopp (aktivthopp.wordpress.com) 
 
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) 
 
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) 
 
ARRANGÖRER: 

• Omställningsgruppen i Strömstad 
• Kosters Trädgårdar, Helena von Bothmer, permakulturdesigner och utbildare med passion 

för jord, odling och kretslopp har sedan -94 tillsammans med maken Stefan byggt upp 
Kosters Trädgårdar, ett inspirerande trädgårdsjordbruk där nya berättelser om samtiden 
och framtiden odlas tillsammans med mat, bland annat till den egna restaurangen. 
Kosters Trädgårdar är en känd plats för människor som vill lära sig om permakultur och 
hållbar livsstil i praktiken och samtidigt ett omtyckt besöksmål för turister som bara kommer 
för att njuta av den vackra platsen och den goda maten. (kosterstradgardar.se) 

 
 

 


