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VÄSTERÅS STIFT
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Väntjänstdag
För frivilligarbetare och volontärer

 i församlingar och kommuner
Stiftsgården Rättvik tisdag 22 maj 2018

Tema: En dag tillsammans 
med varandra och Lina Sandell

Kostnad: 
390 kronor per person inklusive fika och lunch 

Om du eller dina vänner vill ”landa” på Stiftsgården   
inför dagen så är det möjligt att med ett extra tillägg 
komma redan kvällen innan.

Anmälan senast 8 maj. 
Vi har möjlighet att ta emot 80 personer. 
Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01
bokningen@stiftsgarden.org 

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

Med reservation för förändringar.

Avbokningsregler
Kursanmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning
debiterar vi enligt nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. 
  Deltagaravgift
5-2 dagar före kursstart 50 % 
1-0 dagar före kursstart 100 % 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.



Varmt välkommen till Stiftsgården Rättvik 
och vårens väntjänstdag för frivilligarbetare och 
volontärer i församlingar och kommuner. 

Denna gång hämtar vi 
inspiration från psalmför-
fattaren och kompositören 
Lina Sandell. Bakom 
hennes texter finns många 
berättelser som vittnar om 
ett liv som inte alltid levdes 
i medvind och säkert krävde 
både humor och ödmjukhet. 

Vi inspireras av berättelser 
om Linas liv, sjunger hennes
oerhört kända sånger och
till sist delar vi våra egna tankar om vad hennes texter och 
melodier har gett och kan ge oss. 

Kom och njut av den goda plats som Stiftsgården är i maj 
månad, både ute och inne! 
Var tillsammans, smaka på det goda köket och åk hem 
påfylld! 

Medverkande 
Inga Persson, präst och återbrukare på Stiftsgården
Helena Andersson Bromander, sångerska och 
musikansvarig på Stiftsgården

Program
09.30 Kaffe, te och smörgås
10.00 Om Lina Sandells liv, texter och melodier 
11.15 Vi sjunger i kapellet så taket lyfter! 
12.00 Bön mitt på dagen à la Sandell 
12.15 Lunch
13.30 I grupper delar vi tankar om vad Linas   
 psalmer har gett och kan ge i våra liv.       
 (För den som vill är det fritt att här vandra i  
 Stiftsgårdens omgivningar.) 
14.45 Samling, tack för idag 
15.00 Fika och hemfärd
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