
Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi 
enligt nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av 
läkarintyg debiteras endast kursavgift.  Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 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 tillkommer i administrationsavgift.

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

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

Ankomst: fredag eftermiddag 16:30 
Avfärd: söndag efter lunch

Kostnad inkl kost, logi & kursavgift:
Enkelrum med dusch & wc 3 245 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 2 785 kr
Dubbelrum med dusch & wc 2 785 kr/pers
Lägergård, flerbädd (inkl sänglinne) 2 495 kr/pers
Ej övernattande:  2 255 kr 
Som privatperson har du möjlighet att söka bidrag ur Stifts-
gårdens vistelsefond. Skicka ett brev till Stiftsgården märkt 
”Vistelsefonden”. Skriv vad du heter, varför du vill söka bidrag      
samt att det gäller ”Av kärlek till verkligheten, juni 2018”.

Upplysningar: 
Hillevi Bergvall, gårds- och ungdomspräst
tel 010-160 80 65, hillevi.bergvall@svenskakyrkan.se

Anmälan senast 11 maj (i mån av plats anmälan senare)  
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgarden.org

Med reservation för förändringar.

             ”Av kärlek 
 till verkligheten”

En workshop om och med bön

För dig som vill stanna upp och lyssna 
efter Guds närvaro i livet.

Stiftsgården i Rättvik 8-10 juni 2018

VÄSTERÅS STIFT
Foto: Magnus Aronson



Genom bön och samtal får du möjlighet att fördjupa 
din relation till Gud och reflektera var du befinner   
dig i ditt liv. 

Ankomst på fredagseftermiddagen och avslutning     
i och med Gudstjänst söndag förmiddag. 

Ansvariga: Hillevi Bergvall samt Annika Wirén, 
präster och följeslagare/vägledare utifrån den 
ignatianska traditionen 

Under helgen får du tid att ”varva ner”, komma 
hem till dig själv, öva dig i lyssnande både till dig 
själv och till andra. Med stöd av den ignatianska 
spiritualiteten får du ta dig tid till att meditera över 
Guds spår i ditt liv. 

Du kommer att möta: 
•	 Bildens roll i bönen
•	 Övningar i kontemplativt lyssnande 
•	 Att be med Bibeln
•	 Att be med kroppen 

Frågor som vi stannar upp inför: 
Vad hjälper mig att be? Vad ger mig tröst och glädje 
i livet? Vad dränerar mitt livsmod och leder till 
misströstan? Föreställningsförmågans roll i mitt 
kristna liv - Hur ser mina drömmar ut? Hur gör jag 
mina val? 

Foto: Magnus Aronson

”Den signade tid, de signade år 
vår Frälsare gick här på jorden, 
har helgat vårt liv till dagar av nåd, 
ja hans är var dag under solen.” 

Sv. Ps 175


