
Kostnader finns på hemsidan under 
Boende/Paketerbjudanden/Semester med innehåll

Anmälan senast 14/5, ”först till kvarn” gäller.
Bokningen, tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgarden.org

Upplysningar: 
Lotta Lirkas, tel 010-160 80 62,
lotta.lirkas@svenskakyrkan.se

Samåkning
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart.   
Samåk i bil eller ta tåget. Mer information finns på bekräftelsen. 

Med reservation för förändringar.

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel 010-160 80 00, Bokning 010-160 80 01
info@stiftsgarden.org • www.stiftsgarden.org

Se Hit – semester med 
innehåll för alla åldrar

På Stiftsgården i Rättvik
Se Hit 1, 9-13 juli 2018

alternativt
Se Hit 2, 24-27 juli 2018

VÄSTERÅS STIFT
Foto: Lotta Lirkas
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Se Hit – semester med innehåll för alla åldrar
Se Hit är en möjlighet för dig som vill njuta av Stiftsgårdens 
sommarliv och samtidigt träffa sköna människor att samtala 
och kanske göra utflykter med. På sommaren fylls gården 
med olika ungdomsläger, vuxenläger, hotellgäster, sång, 
bus och möten mellan människor av skilda slag.

Se Hit har under många år varit återvändardagar för personer 
med ett hjärta som klappar lite extra för Stiftsgården. 
Många känner varandra, samtidigt fylls gruppen på med 
nya medlemmar år från år. Vissa har lång stiftsgårds-
erfarenhet och andra har kort eller ingen alls. Det är själva 
blandningen av människor, aktiviteter och erfarenheter 
som gör Se Hit-dagarna till minnen som värmer ända till 
nästa sommar. 
Gruppvärdar för Se Hit 1, 9-13/7, är Kerstin Kollander  
och Maria Lövström. 
Gruppvärd för Se Hit 2, 24-27/7, är Anna Knutsson.

Det finns ett program men du avgör så klart själv vad du 
vill delta och medverka i.

När det gäller fria aktiviteter så finns det mycket att göra, 
uppleva och utforska på Stiftsgården och i närområdet. 
Tips finns på Stiftsgårdens hemsida 
www.stiftsgarden.org
men också på Siljan turisms hemsida 
www.visitdalarna.se/sv/siljan/
eller så tar du dagen som den kommer och njuter av stunden.

Under förmiddagssamtalen finns möjlighet för barnen att 
leka tillsammans med ledare.

Du är varmt välkommen till en härlig sommarvistelse på 
Stiftsgården!

Lotta Lirkas

Exempel på dagsschema
08.00 Morgonbön och frukost 

09.45 Samling – genomgång 
 av dagen

10.00- Förmiddagssamtal
11.45  

12.00 Bön mitt på dagen 
 och lunch

13.30 Fria aktiviteter

18.00 Middag

19.15- Mässverkstad /
20.15 föreläsning

20.30- Kvällsfika i Rättviks-
22.00 rummet

21.00 Completorium / mässa 
 i kyrkan
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