
Kostnad* 

*Sök gärna fondmedel om ordinarie pris är för mycket för dig. 
Ansökningsblankett: www.svenskakyrkan.se/stiftsgardenrattvik/globaltrettonhelg 

Anmälan senast den 1 december till bokningen@stiftsgarden.org eller         
tel. 010-160 80 01.

Upplysningar: helena.bromander@svenskakyrkan.se, tel. 010-160 80 61.

Res hållbart. Bli medlem i fb-gruppen Samåkning Stiftsgården Rättvik! Erbjud 
eller sök skjuts. Eller ta tåget, Stiftsgården ligger 20 min promenad från stationen.

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.svenskakyrkan.se/stiftsgardenrattvik

Vid avbokning debiterar vi enligt nedanstående: Kost/logi
28-8 dagar före kursstart --
7-0 dagar före kursstart 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
OBS! Vi tillämpar förskottsinbetalning. 
Betalning ska vara Stiftsgården tillhanda senast en vecka innan ankomst.
Bankgiro 470-0050. Vid utebliven betalning faktureras beloppet och 75 kr till-
kommer i administrationsavgift.

Global trettonhelg 
Planeten är begränsad

och  
livet är gott!

Stiftsgården i Rättvik
3-6 januari 2018

VÄSTERÅS STIFT INTERNATIONELLT ARBETE

Ordinarie 
pris*

Rabatt (stud, sjukskriven, 
arb.lös, pensionär)*

Lägergård 1 985 kr 785 kr

Del i dubbelrum m wc och dusch  3 110 kr 1 910 kr

Enkelrum med wc, utan dusch 3 110 kr 1 910 kr

Enkelrum med wc och dusch 3 800 kr 2 600 kr 

Barn 5-14 år (0-4 år gratis) 535 kr -

Montage: Oskar Olsson



Välkommen till Global trettonhelg 2018!

Planeten är en. Och livet är gott. Det är utgångspunkten när vi tar oss 
från en crash course om planetens gränser till hur vi kan tänka och 
tro, hoppas och handla för hållbart liv. 
Föreläsningar, samtal i ledarledda basgrupper varvas med återbruk 
och sång som lyfter kapelltaket. Innan trettondagsaftonens partaj gör 
vi en oförglömlig rit för planeten och mänskligheten som bor på den. 
Ekoteologi och biståndspolitik, innovations- och återbrukspraktik, 
sång och fest! Allt på ett läger! 

Inspiratörerna

 ”Teologi utan handling gör mig galen” säger tysk-  
 amerikanska teol. dr. och ekoteologen Marion Grau,  
 nu verksam i Oslo. I hennes värld visar teologin vägen
 till ett hållbart liv, för hela skapelsen. Låt dig inspireras
 av Marions forskning om ekoteologi och aktivism,
 urfolk och visdomstraditioner. 

Klimatbistånd finns det? Klimatförändringen kan skapa 
fattigdom, naturkatastrofer, nya förutsättningar för 
jordbruk och fiske samt risk för konflikter. UD:s utrikes-
råd för internationellt utvecklingssamarbete Johannes 
Oljelund om hur Sverige formar bistånd i en värld där 
de redan mest utsatta drabbas av klimatförändring.

 Climate Crash Course! Planetära systemens  
 begränsningar samt kortversion av Paris- 
 avtalet med Staffan Lindeberg, artist och  
 koldioxidbantare sedan ett decennium.

Miljödiplomering i teologi och praktik. 
Prästen, ekoteologen och klimatmötet-i-Paris-
pilgrimen Eva Katarina Agestam kopplar det 
globala till det lokala. Må analys, handling 
och bön bli ett!

Reduce. REUSE. Recycle. Sofia Plogen, slöjdare, 
konstnär, teologistuderande leder återbruks-
workshop. Låt händerna tala!

 Från ord till innovation. Sten Stenbeck, 
 internationell strateg för klimat- och miljöarbete på
 RI.SE, om komplicerade vägar för konkreta innovationer  
 för hållbar utveckling. Var tar det stopp och varför?      
 Vilka är framgångsfaktorerna?

Ung i den världsvida kyrkan. Nyss 
hemkomna deltagare i Svenska kyrkans 
utbytesprogram ger perspektiv från 
andra sidan planeten. 

Ageravolontärer. Svenska kyrkans unga 
change makers leder samtalen i bas-
grupperna.

 Rättviksseminariet – vad är det? Stiftsgårdens
 föreståndare Roland Söderberg om visionen om
 Stiftsgården som ett nav i arbetet för hållbarhet.

Bra att veta
•	 Mötesbyrå och logi öppnar onsdag 3 januari kl. 13.30.    
 Smörgåsfika finns från kl. 15, första programpunkt är kl. 16.     
 Kom och häng innan!
•	 Sista programpunkt är trettondagens mässa lördag 6 januari kl. 11.  
 Därefter finns möjlighet att köpa lunch på Stiftsgården. 
•	 I lägeravgiften ingår allt program, logi och kost från smörgåsfika   
 3 jan till frukost 6 januari. 
•	 Lägret är lakto-ovo-vegetariskt. Önskar du animalisk kost, anmäl det.
•	 Under några pass finns aktiviteter för barn.
•	 Bor du på lägergård, ta med lakan och handduk.
•	 Ta med festkläder till trettondagsaftonen!
•	 Global trettonhelg vänder sig främst till dig som är 17 år och   
 uppåt med möjlighet för yngre att följa med äldre syskon eller   
 vårdnadshavare.


