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En distanskurs med fem fysiska träffar på Ljungskile folkhögskola, i sam-
arbete med Studiefrämjandet. Därutöver fem träffar på nätet. I kursen 
ingår fem delkurser och ett eget projekt under läsåret 2021–22. Kursen 
genomförs under förutsättning att den får tillräckligt många sökande.

Omställning till ett hållbart liv
Skapa förändring för dig själv och i ditt lokalområde

FAKTA
Studietakt: 25 procent, distans.
Kursstart: 15 september 2021.
Plats: Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile (vid 
träffarna, annars helt på distans). 
Träffar: 5 träffar på Ljungskile folkhögskola, från 
fredag kl 14.00 till lördag ca kl 18.00.
Kostnader: Serviceavgift 300:-, kurslitteratur ca 
1.200 kr, kostnad för boende och mat under träf-
farna på Ljungskile folkhögskola till ordinarie pris.
CSN: Kursen är inte studiemedelsberättigad.
Kontakt: Susanne Fjällemark, 
susanne.fjallemark@ljungskile.org
Ansökan: Via skolans hemsida. Löpande antag-
ning.

Kursen vänder sig till dig som vill förändra ditt liv 
på något sätt och är nyfiken på att hantera kon-
sumtion, kläder, mat och odling på ditt eget sätt. 
Du kommer att träffa många som tänker som du, 
och också utvecklas mot ett hållbart liv tillsam-
mans med alla du träffar. Kursen är deltagarstyrd 
och vi ser fram emot att skapa den tillsammans 
med er!

Vi lär tillsammans med folkhögskolepedagogik och 
ger dig verktyg för att kunna förändra och påverka 
i ditt lokalområde.

Vi som är kursansvariga är folkhögskolelärare på 
Ljungskile folkhögskola, Lisa Wirehag och Susan-
ne Fjällemark.



KURSINNEHÅLL

Detta är frågor som vi tillsammans utforskar och studerar:
• Vad är ett hållbart liv?
• Vad är yttre och inre omställning?
• Hur kan jag återbruka textilier?
• Hur kan jag laga vegetarisk mat och fermentera grönsaker?
• Hur kan jag bli självförsörjande genom att odla själv?

De fem träff arna äger rum på Ljungskile folkhögskola från fredag kl 14.00 till lördag kväll 
ca kl 18.00. Kom tidigare på fredag om du vill äta lunch tillsammans med oss.

Teoretiskt utgår vi från en bok till varje delkurs.
Under varje fysisk träff  gör vi ett eller fl era studiebesök i regionen nära Ljungskile där vi 

träff ar omställare som är pionjärer. I varje delkurs ingår också coachning, individuellt och 
i grupp, kring ditt eget projekt i ditt lokalområde.

Delkurs 1 med trä�  1–2 oktober 2021:
Yttre och inre omställning
Delkurs ett med Amanda Martling från Omställningsnätverket i Göteborg, och 
Susanne Fjällemark, handledare på Ljungskile folkhögskola.
Litteratur: Aktivt Hopp av Joanna Macy, Omställningshandboken av Transition 
Network och Omställningsnätverket i samarbete med Hela Sverige ska leva.

Delkurs 2 med trä�  19–20 november 2021:
Bråttom men inte kört. 
Delkurs två med Stefan Edman, biolog och författare, utifrån hans 
nyutkomna bok.
Litteratur: Bråttom men inte kört. Frågor och svar om klimatet av 
Stefan Edman

Delkurs 3 med trä�  28–29 januari 2022:
Redesign till nytta och nöje
Delkurs tre håller Maria Schmidt Larsson i utifrån sin nyutkomna bok i Textil 
redesign.
Lisa Wirehag, Ljungskile folkhögskola håller i blocktryck och schablontryck.
Litteratur: Textil redesign till nytta och nöje av Maria Schmidt Larsson

Delkurs 4 med trä�  25–26 mars 2022:
Vegetarisk matlagning och fermentering
Delkurs fyra hålls av Robert Boban Kalmar, folkhögskollärare.
Litteratur: Mera Vego av Sara Ask och Lisa Bjärbo, Veckans Vego av 
Sara Begner, Fermentering: syra egen kraut, kimchi och kombucha av 
Shane Peterson, Søren Ejlersen och Ditte Ingemann

Delkurs 5 med trä�  20–21 maj 2022:
Ekologisk odling
Delkurs fem hålls av Axel Isodorsson, Lia Gård i Ljungskile.
Litteratur: Böcker av Sara Bäckmo, t. ex. Skillnadens trädgård
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