
Den lodande 
människan 
Om bildning, tillit och motståndskraft

Sommarakademien på Ljungskile folkhögskola är en mötesplats och ett forum för 
dialog. Under årets akademi söker vi sammanhang, kunskap och fördjupning i en 
splittrad tid. Att loda på djupet, att sträva efter att förstå men också våga ompröva är 
kärnan i all bildning och en motkraft till glidande sanningsbegrepp och okunskap.

Ljungskile folkhögskola
Ljungskile folkhögskola grundades 1923 av journalisten och folk bildaren Birger 
Magnus Hellerstedt. I dag drivs skolan av en eku menisk stiftelse med fokus på 
 kultur, livsåskådning och globala frågor. Här finns utbildningar för journalister, 
fritids ledare, musiker och lärarassistenter, samt en stor allmän linje där man kan läsa 
in gymnasie kompetens. | www.ljungskile.org

Anmälan och uppdaterad information: www.sommarakademien.se. 

Max 75 deltagare.

Avgifter: Dagpaket (alla måltider) ................................................................................. 3 940 kr
 Helpension med enkelrum på vandrarhemmet  ...................................... 5 480 kr
 Helpension med del i tvåbäddsrum på vandrarhemmet ...................... 4 860 kr
 Helpension med enkelrum på Ljunggården  ............................................. 7 240 kr
 Helpension med del i tvåbäddsrum på Ljunggården ............................ 5 980 kr
 Helpension med enkelrum på Västkustgården  ........................................ 7 540 kr
 Helpension med del i tvåbäddsrum på Västkustgården ...................... 6 200 kr

För frågor om kursens innehåll: Erik Malmhav, e-post: erik.malmhav@ljungskile.org
Övriga frågor: Ljungskile folkhögskola Kurs och konferens, telefon: 0522-68 69 70, 
e-post: konferens@ljungskile.org

Sommarakademien på Ljungskile folkhögskola

6–9 augusti 2023



Den lodande människan  
– om bildning, tillit och motståndskraft

Program
Söndag 6 augusti

Måndag 7 augusti

Tisdag 8 augusti

Onsdag 9 augusti

Torsdag 10 augusti

14.00–15.00 Incheckning (matig fika finns från kl 14.00)
15.00 Välkomstsamling
15.30 Gemensam utflykt till Gustafsberg – Sveriges  
 äldsta badort
18.00 Middag och konsert med öppen horisont –  
 KIRIAKA
19.30 KIRIAKA: Musikens globala språk som en  
 gemensam plattform

Förmiddag Sverker Sörlin: Till bildningens försvar – den  
 svåra konsten att veta tillsammans
Eftermiddag Sofia Näsström: Hur blir vi demokrater? 
 Samhällsbygget och det livslånga lärandet              
Kväll Patrik Svensson: Den lodande människan

Förmiddag Per Svensson: Den fria bildningens livs-
 betingelser
Eftermiddag Fri eftermiddag med möjlighet till samtal, 
 reflektion eller egen utfärd
Kväll Lydia Sandgren: Från Hyssna till Augustpriset 

Förmiddag Mårten Björk och Benjamin Gerber: Bildning  
 som motstånd. Samtalsledare: Ingrid Lomfors
Eftermiddag Stina Oscarson: Om nödvändigheten att tala  
 med sina meningsmotståndare
Kväll Festmiddag och samkväm
 

 Frukost och hemresa

På kvällarna fortsatta samtal i solnedgång och sommarnatt på folkhögskolans terrass, 
med dryck och tilltugg.

Medverkande:
Mårten Björk är doktor i religions-
vetenskap.
Benjamin Gerber är andlig ledare vid 
judiska församlingen i Göteborg.
KIRIAKA är en slagverksorkester och 
kulturförening.
Sofia Näsström är professor i stats-
vetenskap vid Uppsala universitet.
Stina Oscarson är regissör, dramatiker 
och fri skribent.

Lydia Sandgren är författare och 
psykolog.
Patrik Svensson är journalist och 
författare.
Per Svensson är journalist och för-
fattare.
Sverker Sörlin är idéhistoriker, för-
fattare och professor i miljöhistoria vid 
Kungliga Tekniska högskolan.

Programkommitté:
Catharina Dyrssen är arkitekt och 
musikvetare.
Gunnar Henning är styrelseordförande 
för Ljungskile folkhögskola.

Jan Lindvall är journalist.
Ingrid Lomfors är historiker. 
Erik Malmhav är lärare och sam-
ordnare på Ljungskile folkhögskola.

”Vad människor borde göra lite oftare är att sitta ner och lyssna till 
varandra. Söka mening, inse att det går att lära sig att veta till
sammans och att detta kan vara en stor trygghet i oroliga tider.”

ur Till bildningens försvar – den svåra konsten att veta tillsammans av Sverker Sörlin

”Den som sänker ner sin blytyngd i djupet söker först och främst 
kunskap … I det mörka och okända söker man en botten som är fast 
och begriplig men också allmän; allting och allas botten … för det 
som är botten i mig är också botten i andra.”

ur Den lodande människan av Patrik Svensson


