
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

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

Vid avbokning debiterar vi enligt nedanstående: Kost/logi
28-8 dagar före kursstart --
7-0 dagar före kursstart 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 till-
kommer i administrationsavgift.

Global trettonhelg 
Om demokrati

Stiftsgården Rättvik
3-6 januari 2019

VÄSTERÅS STIFT INTERNATIONELLT ARBETE

Montage: Oskar Olsson

Kostnad
Barn får gratis logi, hela programmet är gratis för alla, priset täcker 
kost och logi. Sök fondmedel om du behöver för att kunna komma. 
Ansökningsblankett: https://stiftsgardenrattvik.se/global-trettonhelg/

 Lägergård (ta med lakan och handduk) 2 280 kr  
 Eget rum med toalett, dusch i korridor 3 185 kr
 Rum med toalett och dusch.
 (Enkel eller dubbel, pris per person.)

3 545 kr 

 Ej logi 1 640 kr
 Barn 5-14 år (0-4 år gratis) 550 kr

Res hållbart. Bli medlem i fb-gruppen Samåkning Stiftsgården Rättvik 
och erbjud/sök skjuts. Ta tåget och få en fin promenad på 20 minuter.

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

Med reservation för ändringar.



Välkommen till Global trettonhelg 2019 om demokrati! 

Kort efter valet i Sverige blickar vi ut i en värld där utrymmet för demokrati 
ser ut att krympa. Men – vad ÄR egentligen demokrati? Och om vi vill ha 
demokrati, hur kan vi värna den? 

I rollspel får vi uppleva hur vi reagerar när vi känner oss hörda eller 
överkörda. Vi får kunskap av forskare, förtroendevalda och andra 
engagerade samt nya perspektiv i mötet med deltagare i alla åldrar. Vi firar 
mässa och sjunger så kapelltaket lyfter och sista kvällen har vi fest med 
livemusik – som alltid på Global trettonhelg! 

Inspiratörerna 
 Rollspel med Anders Holmberg från DemokratiAkademin 
 Anders har arbetat med inflytandefrågor på 
 internationell, nationell och lokal nivå och  
 har en bakgrund som regissör, berättare och 
 chef i såväl näringsliv som i den ideella och 
 offentliga sektorn. Han har utvecklat övningar för att   
 levandegöra demokratiteori och vi får leka med honom! 
 DemokratiAkademin är ett nätverk av organisationer, och  
tillhandahåller stöd till alla som vill lyckas med demokrati och mänskliga 
rättigheter. Föreningen Ordfront är dess ekonomiska och juridiska värd.

Demokratins utrymme krymper! Hur gick det till? 
Aneth Kokwijuka Bagonza, förtroendevald i Tanzania 
berättar hur mötes- och yttrandefriheten inskränks, 
journalister och oppositionella arresteras och t o m dödas 
i ett land som i decennier varit en stabil demokrati. Vad 
hände?! Lyssna till Aneths idéer om hur utvecklingen kan 
vändas från krympande demokratiskt utrymme, och åter 
mot ett fredligt och inkluderande samhälle. 

 Kjell Goldmann, professor emeritus i statsvetenskap med 
 stort intresse för frågor som medborgarskap, demokrati  
 och nationalism. Goldmann har skrivit om olika former  
 av nationalism, om begreppet populism och har vid  
 University of British Columbia i Kanada lärt sig en del  
 om hur en mångkulturalistisk demokrati kan fungera. 
 

Kjell är tidigare forskningschef vid Utrikespolitiska Institutet, professor och 
dekanus vid Stockholms universitet och har gästforskat vid bl a Harvard 
University, Princeton University, Hebrew University of Jerusalem. 

Ung i den världsvida kyrkan och demokratin
Nyss hemkomna deltagare i Svenska kyrkans 
utbytesprogram ger perspektiv på demokrati 
och kyrkans roll i samhället, från Svenska 
kyrkans partnerkyrkor.

Programmet kan komma att kompletteras under hösten! Håll utkik på 
www.stiftsgardenrattvik.se och Facebook. 

Bra att veta
•	  Mötesbyrå och logi öppnar torsdag 3 januari kl. 13.30. Smörgåsfika      

kl. 15.00, första programpunkt kl. 16.00. 
•	 Sista programpunkt är mässa söndag 6 januari kl. 11.00, möjlighet  

att köpa lunch på Stiftsgården därefter.
•	 Ta med festkläder till trettondagsaftonen! Och utekläder om du vill   

få ljus mitt på dagen.
•	 Global trettonhelg vänder sig främst till dig som är 17 år och uppåt, 

övriga hänger med äldre syskon eller vårdnadshavare. Under några    
pass finns aktiviteter för barn.

Vid anmälan, ange följande: 
•	 Typ av rum (se nästa sida)
•	 Namn 
•	 Postadress
•	 E-postadress
•	 Mobilnummer
•	 Ev. barn, namn och ålder
•	 Allergier, intoleranser
•	 Önskar animalisk kost  JA / NEJ  (Lägret är lakto-ovo-vegetariskt)
•	 Fotografier på mig får användas av Stiftsgården  JA / NEJ

 
Anmälan senast fredag 30 november till bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
eller till Stiftsgården, Bokningen, Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik.


