
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

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

Kostnad helpension per person: 
Enkelrum med dusch & wc 2 065 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 1 835 kr
Del i dubbelrum med dusch & wc 1 835 kr
Lägergård   1 605 kr
Kostnad för ej övernattande: 1 335 kr

Som privatperson har du möjlighet att söka bidrag ur
Stiftsgårdens vistelsefond.

Anmälan görs senast 9 november till Stiftsgårdens bokning,            
tel: 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Meddela ev. specialkost redan vid anmälan.

Upplysningar: 
Lisa Fröberg, tel: 021-17 85 67 eller SMS: 070-603 66 88,
lisa.froberg@svenskakyrkan.se
Helena Andersson Bromander, tel: 010-160 80 61 eller 
SMS 0769-40 80 61, helena.bromander@stiftsgardenrattvik.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 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.

Ekoteologiska dagar
Hopp och hållbarhet 

i en hotad värld

Stiftsgården Rättvik 
24-25 november 2018

 

VÄSTERÅS STIFT
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Välkommen till Ekoteologiska dagar! 

Planeten Jorden är fantastisk och – som vi sett hittills – unik i universum. 
Här huserar ett myller av arter, däribland vår egen. Guds längtan att få 
dela sin skapelseglädje och evolutionära förändringar har möjliggjort att 
vår art inte bara överlevt utan också kan förundras över livets skönhet, 
skörhet och komplexitet. Gud har också gett oss en längtan efter att 
nyfiket lära oss mer om den plats i tillvaron vi fått. 

Idag vet vi att livet för vår och åtskilliga andra arter på jorden är hotat. 
Hoten kommer av vårt sätt att bruka den himlakropp vi kommit att betrakta 
oss som ägare av. Kanske är det just det som skapat problemen. För, kan 
vi verkligen äga jorden? I vilket fall som helst så äger vi problemen! 

Utifrån denna bakgrund samlas vi på Stiftsgården. Hur kan vi bygga 
demokratiska strukturer för hållbara beslut som rör hela mänskligheten? 
Situationen för planeten väcker existentiella frågor. Hur kan vi som 
individer leva hållbart både ”inåt” och ”utåt”?  Vad är ett trovärdigt 
hopp när vetenskapliga rön visar på att det ser mörkt ut? 

Under dessa dagar lär vi oss om utmaningar och möjligheter för individen, 
Kyrkan och hela mänskligheten. Vi utbyter erfarenheter, utmanas och 
mobiliserar, ber och lovsjunger.

Väl mött på Stiftsgården i Rättvik!

Lisa Fröberg och Helena Andersson Bromander

Program:

Lördag
09:30 Förmiddagsfika 
10:00 Välkomnande och inledning
10:20 Den första milen. Nya verktyg för globala 
 demokratiska beslut. Hans Leander
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13:30 Samtal utifrån Hans föreläsning
14:15 Hållbar inåt och hållbar utåt. Ellen Skånberg 
15:00 Eftermiddagsfika
15:30 Ellen fortsätter
16:00 Mässverkstad 
18:00 Klimatsmart trerättersmiddag 
20:00 Mässa 

Söndag
08:00 Morgonbön och frukost 
09:15 Hopp, trots allt. Ekoteologiska seminariet
10:30 Fika och utcheckning
11:00 Hopp, trots allt, fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Gruppsamtal. Tro i handling. Vad gör vi när vi kommer hem? 
14:15 Sändning 
14:30 Avfärd. Tåg söderut avgår 14:58, tåg norrut 15:15. 
 
Medverkande:
Hans Leander, präst och fredsaktivist, aktiv inom Kristna fredsrörelsen 
sedan 1990. Var med och bildade den nya föreningen Demokrati utan 
gränser. 
Ellen Skånberg, tidigare verksamhetsutvecklare med fokus på globala 
frågor på Sensus, nu studerande.
Ekoteologiska seminariet, en grupp naturvetare och teologer som 
under flera år samtalat och skrivit om existentiella utmaningar i 
klimatförändringens tid.
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