
Klimatutbildning
11-13 oktober i Tiveden

Välkommen till en klimatut-
bildning som tar sitt avstamp 
i ”Gemensam sak - att arbeta 
med värderingar för hållbar-
het”, och genom upplevelser i 
naturen. Syftet är att tydliggöra 
och ge en djupare förståelse 
för hur våra värderingar påver-
kar vårt arbete med klimatfrå-
gan. Vi ger metoder för hur vi 
konstruktivt kan arbeta med 
värderingar som en grund för 
vårt miljö- och naturvårdsarbe-
te. En stor del av utbildningen 
kommer att vara utomhus.

Utgångsplats för kursen är Anders Tivells och Martha Thernsjös gård Perstorp i Tived vid 
kanten av Tivedens nationalpark. Upplägget är att alla deltar i de dagliga bestyren och vi 
lagar måltiderna tillsammans. 

En teoretisk genomgång av Gemensam sak ges varvat med övningar och samtal. 
Vi kommer att göra uteguidningar och övningar både i nationalparken och på gården. 

Deltagarna får lära sig att bygga och framföra en berättelse som ett mycket viktigt 
verktyg i kommunikationen. 

Vi kommer att diskutera och reflektera över hur arbetet med värderingar påverkar det 
arbete vi själva gör i och utanför Naturskyddsföreningen.   
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Värderingars 
betydelse för hur 
vi kommunicerar 



Praktisk information: 
Utbildningen börjar på fredagskvällen kl 18 och slutar söndag eftermiddag kl 16. 
Vi bor på Anders och Marthas gård Perstorp i Tiveden. 

Ankomst och incheckning: kl 17-18. Alla måltider lagar och äter vi tillsammans. 

Pris: Är du från Örebro eller Värmlands län 350 kr. Övriga 650 kr. Det inkluderar 
kurs, alla måltider (2 frukost, 2 lunch/matsäck och 2 middag) och logi i flerbäddsrum, 
varav 2 bäddar är i tipi med eldstad. För den som inte tar med eget sänglinne och 
handduk finns det att hyra för 75:-/person. Tillägg för enkelrum: 100:-/natt.

Resetips: Närmaste tågstationer är Laxå och Hallsberg. Vi hjälper till att samordna 
transport från tågstation till Perstorp, Tived. 

Anmälan: 
Senast den 30 september till Studiefrämjandet i Örebro 
http://www.studieframjandet.se/Kurssida/%c3%b6rebro/amne/aktivitet/146419/
Begränsat antal platser.
Meddela vid anmälan om det är något vi bör känna till när det gäller mat.
Info: Kajsa Grebäck 019-16 83 19

Se mer om ”Gemensam sak” på www.valuesandframes.org, www.gemensamsak.se. 
För en bra sammanfattning om vad Gemensam sak handlar om läs George Monbiots 
artikel http://www.monbiot.com/2010/10/11/the-values-of-everything/ 

Kursledare: 
Martha Thernsjö och Anders Tivell, båda är ekologisk jord- och landskapsbrukare.
Kajsa Grebäck, Närnaturguide, konstnär och folkbildare.
Alla tre är aktiva inom Naturskyddsföreningen och Omställningsrörelsen
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