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Thrive 
Omställning är något av det svåraste men samtidigt mest meningsfulla man kan ägna sin tid åt.  
Det engelska ordet thrive säger vad den här kursen handlar om – att blomstra, frodas och trivas. 
Hur får man en omställningsgrupp att blomstra? Hur får man en krisande omställningsgrupp  
på fötter igen och hur kan en väl fungerande grupp tas till nästa nivå?

Kursinbjudan

Fortsättningskurs i lokalt 
omställningsarbete

Kursen bjuder på ett smörgåsbord av möjligheter och utformas 
utifrån deltagarnas unika situation och behov. Det kan till 
exempel handla om gruppdynamik, finansiering, att skapa 
lokala jobb och nya företag i hållbara verksamheter eller effektiv 
kommunikation.

Hur hittar man sin inre källa och hur förebygger man utbrändhet? 

Teori och praktik vävs samman med information och upplevelse-
baserat lärande. 

Kursen leds av Naresh Giangrande från Transition Network, och 
ges på engelska. Svenska exempel kommer att visas under kursen.

PS. Den 18–19 oktober 2014 arrangeras Launch – en grundkurs  
i lokalt omställningsarbete i Nyhyttan, 2,5 mil norr om Nora.  
Mer information finns på www.helasverige.se/orebro

Tid och plats
Den 8–9 november 2014 i Missionskyrkan i Hallsberg. 
Kursstart lördag 9.00. Avslutning söndag 15.00.

Kostnad och betalning
Kursavgift 550:– för aktiva inom omställningsverk-
samhet eller Studiefrämjandet. Övriga betalar 750:–.  
Kursavgiften inkluderar samtliga måltider.  
Ett fåtal platser erbjuds till reducerat pris vid speciella 
omständigheter. Ansökan om detta tillsammans med 
motivering skickas in tillsammans med kursansökan.

Betalning
Kontant på plats. Uteblivet deltagande eller avanmälan 
utan läkarintyg efter den 29/10 debiteras med full avgift.

Boende
Boka själv på närbelägna Hotell Stinsen på telefon  
0582-457 50. Alternativt erbjuder vi gratis övernattning 
på liggunderlag på golv i sovsal. 

Ansökan
Skicka din ansökan till anne@wonderville.se senast 
den 1 november.
Uppge förutom kontaktuppgifter en kort motivering 
till varför du vill gå kursen. Meddela även eventuella 
kostönskemål och om du vill sova i sovsalen. 

Arrangörer
Kursen är ett samarrangemang mellan Stödföreningen 
för Omställningsinitiativ, LEADER Mellansjölandet,  
Studiefrämjandet och Åsbro Intresseförening.

Kontakt
Niklas Högberg, niklashogberg@tele2.se, 
070-754 48 40

• Det är inte alltid lätt att involvera nya människor i omställning.

• Vi skulle kunna göra mera om vi hade finansiering.

• Att få fart på den lokala ekonomin vore bra, men hur börjar man?

• Jag vet att vi har gjort bra saker men ibland känns det inte så…

Om du känner igen dig i någon av följande  
så är den här kursen något för dig!

Stödföreningen för 
omställningsinitiativ Europeiska jordbruksfonden för

landsbygdsutveckling Europa
investerar i landsbygdsområden


