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Våra sommarkurser
En sommarkurs på Capellagården kan bli en utmaning och ge livsavgörande
inspiration för framtida vägval. Praktisk kunskap, konstnärlig träning och
berikande gemenskap går hand i hand. Capellagården har blivit ett begrepp,
en mötesplats för hantverks- och kulturintresserade människor från Sverige
och världen.
Vi utforskar olika material och lär känna deras olika skönhetsvärden. Du
får arbeta i olika tekniker och söka upplevelser i mötet mellan teknik och
material och får erfara hur din egen personlighet söker sitt uttryck genom
handen, ögat och tanken. Våra kursledare är erfarna hantverkare och konstnärer som även delar med sig av sitt eget arbete genom föreläsningar och
liknande.
Kurserna kräver med några undantag, inga förkunskaper och du är oavsett
ålder eller nationalitet välkommen att söka (se vidare under rubriken
språk). Som internatboende med helpension i en vacker och avkopplande
miljö kan du helt och fullt ägna dig åt ditt hantverks- eller ämnesval.

Odling för omställning - en odlingskurs som
gräver lite djupare
Kursledare: Maria Lindmark. Kursavgift: 3900 kr
Observera kurstid 18 juli - 24 juli.
Att odla är inte “bara” ett sätt att ordna sin egen matförsörjning och ägna
sig åt ett lustfyllt hantverk, det kan också vara ett konkret sätt att verkligen
umgås med den levande världen omkring oss och praktisera omställningen
till ett hållbart samhälle.
Det här är en kursvecka för dig som vill lära dig mer om hållbara odlings
system och därigenom vägar till omställning, för dig själv och för samhället.
Du kanske odlar idag och vill utvecklad ditt intresse och den plats du odlar
på, men det är inget krav. Inga särskilda förkunskaper behövs, bara ett
intresse för odling och omställning.
Vi tar utgångspunkt i de hållbarhetsutmaningar vi står inför idag, men
skaffar oss också ett historiskt, filosofiskt och skönlitterära perspektiv
på odling och vårt förhållningssätt till naturen. Därigenom får vi inspirationoch sammanhang för att undersöka hållbara modeller för framtiden.
Vi bekantar oss med begrepp som regenerativ odling, permakultur, agro
forestry, ekologisk- och biodynamisk odling samt nya, spännande lösningar
för samverkan och försäljning som tillsammansodlingar, andelsjordbruk och
rekoringar. Vi tittar på metoder och tillvägagångssätt men också på bakomliggande tankar och principer.

Föreläsningar varvas med samtal i Capellagårdens inspirerande miljö. Du
får möjlighet att diskutera just dina odlings- och omställningstankar med
oss andra. Vi gör studiebesök hos odlare och åker på utflykter på vårt vackra Öland som i sig visar på både dagens utmaningar, historiska exempel och
intressanta vägar framåt.

Maria Lindmark
är lärare på Ölands folkhögskola i
frågor om hållbarhet och odling och
ibland gästlärare på Capellagårdens
1-åriga trädgårdsutbildning. Hon
har utbildat sig i ekologisk produktion och i agrarhistoria på Sveriges
lantbruksuniversitet och inom skogsträdgårdsdesign och filosofi. Hon
har drivit lantbruksföretag med
inriktning på grönsaksodling och
arbetat på Ölands museum Himmelsberga med odling och frågor
om vårt gröna kulturarv. Hon har
också jobbat politiskt och engagerat
sig aktivistiskt för frågor som rör
kultur, natur och hållbar utveckling.
Hon var en av initiativtagarna till

konst- och jordbruksinitiativet Kultivator i Dyestad på Öland.
maria.lindmark@olandsfolkhogskola.se
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