
Preliminär kursplan, Gynna livet 
 

10-12 september 2021 

- Introduktion och presentation av deltagare och av kursens upplägg 

- Befriande bibel - introduktion 

- Världsläget/omvärldsanalys - vad vi vet, vad säger aktuell forskning? 

 

15-17 oktober 2021 

- Befriande bibel - vårt egna förhållningssätt till hållbarhet och världsläget, våra grundläggande behov 

- Kyrkans förhållningssätt till hållbarhet och världsläget 

- Omställningsrörelsen 

- Hållbarhetsbegreppet (ekonomisk, social, ekologisk, existentiell och andlig hållbarhet) 

- Nya perspektiv, nya förhållningssätt, nya drömmar - vad är realistiskt nu? 

- Det lokala och det globala - hur hänger min karta ihop med världens karta och hur bidrar förändringen av 

min karta till förändringen av helheten? 

 

19-21 november 2021 
- Naturens rättigheter 

- Äganderätt 

- Resursfördelning 

- Kolonialism 

- Ekoteologi och urfolks andlighet 

- Befriande bibel om äganderätt, resursfördelning och kolonialism (kyrkans arv), ekonomisk, social och 

ekologisk rättvisa 

 

28-30 januari 2022 
- Skogen 

- Biologisk mångfald 

- Bygga bihotell 

- Svenska kyrkan och skogen 

- Befriande bibel och det som gynnar livet. Att stå på den utsattas sida. 

- Förberedelser inför självvalt studiebesök och det egna arbetet (enskilda eller i grupp) 

 

25-27 februari 2022 
-  Självhushållning 

- Regenerativt jordbruk, permakultur 

- Matsuveränitet, fröet 

- Jorden/myllan 

- Mindre konsumistisk livsstil 

- Befriande bibel 

- Förberedelser inför självvalt studiebesök och det egna arbetet (enskilda eller i grupp) 

 

15-17 april 2022 

- Mystik och politik, förnöjsamhet och vila, konkret handling och aktion 

-  Dela sina egna arbeten med varandra 

-  Reflektera kring vad denna kurs gjort med oss, hur våra kartor ritats om. Hur ser min egen fortsatta resa ut? 

Hur ser vår civilisations framtida resa ut? Är det något som vi som grupp vill säga eller göra efter att ha gått 

den här kursen? Vad behöver vi nu? 

 

Vid några kurstillfällen kommer gästlärare på besök och vid några kurstillfällen kommer troligtvis 

studiebesök göras.  

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fysiska träffar kan om det blir nödvändigt ersättas med 

digitala. 

 


