
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

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

Kursavgift:         2 675 kr

Kostnad för kost & logi tillkommer:
Enkelrum med dusch & wc 3 565 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 3 105 kr
Dubbelrum med dusch & wc 3 105 kr /pers

För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 2 105 kr 

Anmälan senast 20 februari (i mån av plats anmälan senare)
till bokningen, tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgarden.org
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler      
dig till våra kurser!

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    
du får en månad före din planerade vistelse hos oss. 

Med reservation för förändringar.

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.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050.

Hemma i heliga rum 

Kurs för kyrkväktare
Stiftsgården Rättvik 20-22 mars 2018

VÄSTERÅS STIFT
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”Hemma i heliga rum”

Stiftsgårdens kurs ”Kyrkväktaren i centrum” som vi har 
haft i ett flertal år, har bytt namn till ”Hemma i heliga 
rum” men med samma innehåll som tidigare.

Vi erbjuder en kurs som vill hjälpa dig som kyrkväktare 
till en djupare förståelse för kyrkans tro, tradition och 
historia. Dessutom vill vi tillsammans med dig dela 
erfarenheter av möten med människor i både glädje, 
kris och vardag. Kursen vill också ge kunskaper om 
kulturminneslagen och vård av inventarier och textilier. 
Som basmaterial i kursen kommer vi att använda Mikael 
Mogrens bok ”Hemma i heliga rum”.

Oavsett om du som kyrkväktare är anställd för ”inre” 
eller ”yttre” tjänst, så kommer du att ha glädje av att bli 
tydligare förankrad i det sammanhang som du genom 
ditt arbete tillhör. Vi möter alla – inte minst du som 
kyrkväktare – människor med frågor om kyrka, liv och 
tro. Stiftsgårdens förhoppning är att du kommer att ”stå 
stadigare” av det du fått med dig från denna kurs.    

Kursinnehåll i stort:

Vi möts på Stiftsgården för kursstart tisdag den 20 
mars kl 12.00 till lunch.

Kursen avslutas med lunch torsdag den 22 mars.

Däremellan föreläsningar 
och samtal:

• ”Kyrkväktaren i centrum” 
 – om rollen och uppgiften

• ”Kyrkans tro och tradition” 
 – historia och symbolspråk

• ”Möte med människor 
 i sorg och glädje”

• ”Tjänst i heligt rum” 
 – kulturminneslagar, 
 inventarier och textilier

Medverkar gör präster och programmedarbetare vid 
Stiftsgården och Västerås stift. 

Välkommen att bli inspirerad och att växa i din uppgift 
som kyrkväktare.

Hillevi Bergvall Lotta Lirkas  
gårds- och ungdomspräst kursansvarig  
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