
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan 

bekämpa klimatförändringarna”

     Ban Ki-moon, f.d. FN:s generalsekreterare

Vad vi människor gör, eller inte gör, i detta nya årtionde blir avgörande för planetens och 

kommande generationers framtid. En global omställning till hållbar användning av jordens 

resurser stundar.

Vad är vårt ansvar som kristen församling? Vad är min roll i denna omställning? 

Helgen är ett tillfälle för lärande och nätverkande kring dessa frågor och arrangeras i 

samarbete med Gruppsamlingsgården Kuvarp och Grön Kyrka.

Vi hjälps åt med att bringa klarhet i klimatutmaningarna och reder ut vad som är hållbart. 

Målet är att väcka intresse för att leva hållbart och att utmana till konkreta förändringar både 

i församlingens arbete och på det personliga planet.

Andreasförsamlingen Fjällstugan i Jönköping inbjuder till 

Den 17-19 april, 2020 på Gruppsamlingsgården Kuvarp

Inspirationshelg om Hållbarhet! 



Patrik Sundberg har ett stort personligt engagemang för hållbarhetsfrågor och var med 

och utformade klimat- och hållbarhetsprogrammet till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 

2019. Han öppnar med ett inspirerande föredrag som berör bl.a. världsläget och 

människans klimatpåverkan som fört oss dit. Patrik kommer även dela tankar kring 

konkreta vardagsfrågor som solceller, mat & klimat, elfordon, hållbar grönyta m.m.

Patrik gjorde redan 1996 klimatberäkningar och åtgärdsförslag för Växjö kommun som 

senare resulterade i att de blev utsedda till ”Europas Grönaste Stad”. Han har även 

projektlett arbetet med att ta fram Region Jönköpings Läns nu gällande hållbarhetsprogram.  

Till vardags arbetar han som hållbarhetskonsult i Sundberg Sustainability AB och driver 

även RekoSund AB som säljer hållbara profi l- och konsumentprodukter. Han är även 

initiativtagare till hållbarhetsnätverket CSR Småland och ingår också i Hållbarhetsteamet 

som arbetar med hållbar affärsutveckling.

Kuvarp är platsen som ligger lite avsides, men ändå bara 4 mil från Jönköping i riktning 

Tranemo. Med högt läge och vida vyer fi nns här ängar och öppna marker, skogar och 

naturreservatet Komosse. 

Kuvarp erbjuder bäddplatser och utrymme för stillhet, samtal, och skapande. Enkelhet, 

måltid och bordsgemenskap är några av nyckelorden. 

Gården drivs av Stiftelsen Gruppsamlingsgården Kuvarp. Olof Josefsson, då verksam i 

Missionsförbundet, var dess grundare. 

www.kuvarp.se

Hitta till Kuvarp från Jönköping :

Väg 40 (som går åt Ulricehamnshållet). Sedan mot Halmstad (vänster – Nissastigen) till 

Norra Unnaryd. Mot Tranemo. Kör några km, sväng höger mot Ölsremma. Vid Ölsremma 

kyrka, kör höger mot Ryd. Kör den grusvägen c:a två kilometer och du har Kuvarp till 

höger.

Helgen är upplagd så att man kan delta från fredag eftermiddag till söndag, eller endast 

närvara på konferensdagen, vilken är lördagen den 18/4.

Kostnaden för konferensprogrammet är 250:- per person inklusive lunch och fi kor.

Kostnaden för hela helgen är 800:- per person inklusive måltider, logi i företrädelsevis 

2-bäddsrum och konferensprogram.

Konferensen är öppen för alla. Deltagarantalet är begränsat. 

Anmälan görs via www.fjallstugan.se/hallbarhet

Varmt välkomna!

K O M M I T T É N  F Ö R  H Å L L B A R H E T,  F J Ä L L S T U G A N  J Ö N K Ö P I N G



                      LÖRDAG

10:00 – 10:30 Samling och kaffe

10:30 – 12:15 Inspirationsföreläsning

12:30 - 13:15 Lunch 

13:30 – 14:30 Workshop I

14:30 – 15:00 Eftermiddagsfi ka 

15:00 – 16:15 Workshop II

16:15 – 17:00 Avslutande session 

  FREDAG

fr 17:00   Incheckning

18:30  Middag

21:00  Aftonsamling i Kapellet

21:30   Brasafton i Gruppgården

  LÖRDAG

07:00  Naturvandring 

08:00  Frukost

09:00  Morgonsamling i kapellet

10:00 – 17:00 Konferensprogram (se ovan)

18:30  Middag

21:00  Aftonsamling i kapellet

21:30  Gemenskap i Gruppgården

  SÖNDAG

09:00  Frukost

10:00  Gudstjänst i kapellet

12:30  Lunch i Gruppgården

KONFERENPROGRAM

HELGPROGRAM

V I  S A M A R B E T A R  F Ö R  H Å L L B A R H E T


