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             ”Av kärlek 
 till verkligheten”

2018-2019
Ett projekt som Stiftsgården Rättvik är 

initiativtagare till i samarbete med Västerås stift 

VÄSTERÅS STIFT

Foto: Roland Winzker

Intresseanmälan sänds till 
hillevi.bergvall@svenskakyrkan.se 
senast den 30/4 2018

Lämna namn, telefonnummer och mejladress – samt       
några ord om dina förväntningar inför att delta.
Det finns 12 platser till förfogande.
Du kommer att få besked under första veckan i maj. 

Kostnad för internaten på Stiftsgården: kost, logi samt 
undervisning uppgår totalt till 18 000 kronor per person. 
Kostnaden kan delas upp terminsvis. Västerås stift stöder 
kostnaden med en tredjedel.
Kostnad för retreaten tillkommer med 3 280 kronor

Har du ytterligare frågor, ring:
Hillevi Bergvall, 010-160 80 65

Med reservation för förändringar.



Mål: Projektet avser att stärka och fördjupa kristen identitet, 
kallelse och liv för anställda medarbetare av olika slag i 
Västerås stift. Denna fördjupning bygger på att utifrån 
bönens förhållningssätt vandra längs med kyrkoåret. 

Verktyg: Till hjälp använder vi de andliga övningar som 
Ignatius av Loyola var upphovsman till. 

Tid: Två internat under hösten 2018 och tre internat under 
våren 2019 (datum se nedan). 
Avslutning: fyra-dagars ignatiansk retreat på Finnåkers 
kursgård för den som vill. 

Egen tid: Mellan dessa korta internat behöver man som 
deltagare avsätta en viss tid för egen bön cirka 45 min per 
vecka. Under mellantiden möter varje deltagare också en  
egen personlig andlig vägledare/följeslagare för ett samtal där 
deltagarens liv och gudsrelation är i fokus.

                                       Kursledning 

Start hösten 2018

11-12 september
INNEHÅLL: Min plats i världen, Guds spår i mitt liv och min 
erfarenhet. Övning i lyssnande inåt-utåt. 
TEOLOGI: Luther – Ignatius, ”Princip och fundament”

13-14 november
INNEHÅLL: Förlåtelse – Nåd – Att vara älskad.                                                                                                   
Jag ser på Gud som ser på mig. Tröst och misströstan
TEOLOGI: Omvändelsen och Nåden som vila och process
”Första veckan”

Fortsättning våren 2019

8-9 januari
INNEHÅLL: Kallelse – Jag själv som en del i Guds vision för 
världen. Att ha något att leva för ”Vem säger ni att jag är” – att 
fördjupa min relation till Jesus Kristus
TEOLOGI: Guds rike och värderingar
Att använda sig av urskiljning – hur ser mina val ut?
”Andra veckan”

5-6 februari
INNEHÅLL: Att öva sig i medlidande med Kristus i den Andre. 
Olika sorters kärlek
TEOLOGI: Guds solidaritet med skapelsen, ”Tredje veckan”

9-10 april
INNEHÅLL: Guds närvaro i alla ting
Att leva i överlåtelse – kallad till frihet
TEOLOGI: Uppståndelse och Ande, ”Fjärde veckan”

6-9 maj – Fyra dagars retreat för den som vill. 
Plats: Finnåkers kursgård

Hillevi Bergvall
gårds- och ungdoms-
präst på Stiftsgården 
Rättvik rotad i luthersk 
och ignatiansk 
spiritualitet

Cathrine Tegerstrand 
stiftsadjunkt för 
själavård
Västerås stift

Michelle Mope 
Andersson innehar 
en Master i spiritualitet 
och en i själavård samt 
nydisputerad med en 
doktorsavhandling i 
ledarskap med inrikt-
ning på försoning


