
”Våra frågor”           
Kostnad 5-6/11 (helpension):
Enkelrum med dusch & wc 1 360 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 1 130 kr
Dubbelrum med dusch & wc 1 130 kr /pers
Kostnad för ej övernattande (inkl måltider) 630 kr 

Kyrkväktarfortbildning  
Kostnad 6-8/11 (helpension):
Enkelrum med dusch & wc 3 610 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 3 150 kr
Dubbelrum med dusch & wc 3 150 kr /pers
Kostnad för ej övernattande (inkl måltider) 2 150 kr
Kursavgift tillkommer för alla 2 435 kr

Upplysningar: 
Arvid Törnblom, tel 010-160 80 08, 
arvid.tornblom@stiftsgardenrattvik.se

Anmälan senast 8 oktober (i mån av plats anmälan senare)  
till Bokningen, tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se

Med reservation för ändringar.

Högt och lågt 
i Guds hus

Kyrkväktarfortbildning 
på Stiftsgården i Rättvik 

6-8 november 2018

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

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

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.

VÄSTERÅS STIFT

Samåk! Vid anmälan kommer vi att skapa en Facebookgrupp 
så ni kan hitta varandra, ni som vill resa hållbart, se bekräft-
elsen ni får en månad innan kursen för mer information.

Foto: Lotta Lirkas



I Guds hus ryms allt men allt kommer vi inte att prata om dessa 
novemberdagar. Det vi kommer att titta på handlar om vitt 
skilda saker så som: hierarkier och samspel, digitala gravkartor, 
symboler, bikupan och mångfalden, ramavtal, hållbar förvaltning 
och inomhusklimat, fastighetsoptimering och att bygga människor.    
Sen ska vi så klart hinna att dela erfarenheter och tips, ha trevligt,  
be och umgås, röra på oss och äta härliga måltider tillsammans.

Även i år erbjuder Stiftsgården en möjlighet för den som vill 
komma tidigare.”Våra frågor”, där en präst leder samtal om 
kyrkan med mera, börjar med middag kl 17:00 den 5 november.

Du är varmt välkommen! / Arvid Törnblom

Program

”Våra frågor”  Max 20 personer 

Måndag 5 november 
16:00 Incheckning 
17:00 Middag
18:00 ”Våra frågor” 
20:00 Aftonbön, 
 därefter kvällste 

Tisdag 6 november 
07:00-09:30  Frukost
08:00 Morgonmässa

Kyrkväktarfortbildning
Tisdag 6 november 
09:30 Fika
10:00 Välkommen och information
10:15 Hierarkier och samspel. Ola Söderberg, stiftsprost emeritus.
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13:30 Mångfaldshjälpen – bikupan. Martin Fröberg, lärare och  
 biodlarentusiast. 

15:00 Kaffe 
15:30  Valbar 1: Digitala gravkartor. Bo Dicksved från Sweco.
 Valbar 2: Kyrkorummets symboler. Gårdspräst
17:00 Middag 
18:00 Delatid och gruppsamtal
20:00 Aftonbön, därefter kvällste

Onsdag 7 november
07:00-08:30  Frukost
08:00 Morgonbön
08:30 Hållbar förvaltning och inomhusklimat.
 Ann-Cathrin Rothlind, konservator, 
 Statens historiska museer.
10:30 Kaffe
11:00 Fastighetsoptimering. Johan Stråhle, stiftsingenjör,  
 Västerås stift.
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13:30 Ramavtal i Svenska kyrkan. 
 Representant från Samverkande inköp på nationell nivå.
15:30 Kaffe
16:00 Fri tid
17:00 Öppet fördomsfull. Marika Carlsson
18:00 Middag med underhållning
20:00 Mässa

Torsdag 8 november
07:00-09:30  Frukost
08:00 Morgonbön 
09:30 Att bygga upp människor. Sohelia Fors, författare och   
 grundare av föreningen Khatoon och Tehusen i fem städer.
11:45 Avslutning och utvärdering
12:00 Bön mitt på dagen, lunch och hemresa

   Ta med tips och tricks till delatiden. Gärna digitala bilder. 
   5 min per person.

Foto: Lotta Lirkas

Foto: Lotta Lirkas

Foto: Peter Knutson


