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”Var inte ledsen för kyla och höst, 
Gud finns här för att ge dig värme och tröst”
                                         - Volontärerna HT 2018

Vi volontärer inleder hösten med att äntligen få komma upp och börja 
vårat arbete på Stiftsgården. Trots kylan och mörkret som börjar smyga 
sig på så är vi fem peppade volontärer som är redo att sprida värme och 
glädje till alla våra gäster på gården. Precis som naturens kreativitet 
med höstens alla färger vill vi skapa en kreativ och inspirerande plats 
för er att komma till. 

Hösten är proppfull med olika läger, konferenser, utbildningar och lite 
annat smått och gott som kommer hållas här på gården. Människor från 
olika platser och sammanhang kommer mötas här och vi hoppas att 
just du vill vara en del av dessa upplevelser. 

Vi volontärer ser fram emot att få träffa er alla och tills vi möts, må Gud 
hålla er i sin hand!

Varmt välkomna till vår underbara Stiftsgård!

// De nya volontärerna

Foto: Arvid Törnblom 



KURSER FÖR KYRKVÄRDAR
Sedan många år erbjuder Stiftsgården både utbildning och fortbildning för 
kyrkvärdar och gudstjänstvärdar. Vi erbjuder fyra delkurser över året som 
alla är förlagda till vår vackra plats vid Siljans strand. Du som deltar i alla 
fyra delkurserna får en solid grund för ditt uppdrag. De olika delkurserna är 
fristående från varandra och återkommer varje år. Du väljer själv vilka du 
vill anmäla dig till. Du kan ta dem i vilken ordning du vill.

Kyrkvärd i och med församlingen 
9-11 november 2018 alternativt 10-12 maj 2019
Kursinnehåll: • Bemötande och förhållningssätt gentemot människor i sår-
barhet, glädje och sorg – diakonala perspektiv • När den världsvida kyrkan 
tar plats i vår mitt – mötet med nysvenskar i gudstjänsten • Att arbeta för 
ett inkluderande förhållningssätt • Ansvarsfördelning och delaktighet

Kyrkvärd i Guds tjänst 1-3 februari 2019
Kursinnehåll: • Gudstjänstens kärnvärden • Liturgi och symboler • Guds-
tjänstens nu och då • Kristet liv i bilder och symboler • Kroppsliturgi – att 
fylla rummet med närvaro

Baskurs för nya kyrkvärdar 8-10 mars 2019 
Kursinnehåll: • Identitet, roll och mandat • Kyrkvärd – då och nu •  Gudstjänst 
– en hjärtesak • Praktiska övningar som: duka altaret, textläsning, liturgiska 
kläder

Kyrkvärd i andakt och bön 12-14 april 2019
Kursinnehåll: • Textens historia • Textens språk/bönens språk • Att levande-
göra texten • Rösten som instrument • Lekmannaledd gudstjänst • Andning 
och avspänning • Alla får vara beredda på att testa sina gränser då många 
praktiska övningar ingår.
Upplysningar: Jimmy Jansson, tel 010-160 80 64, jimmy.jansson@svenskakyrkan.se 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  
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Foto: Privat



Sång som lyfter 19-20 oktober 2018
På denna kurs får du kunskap om sångens och musikens helande verkan, av 
Rickard Åström, som medverkat i forskningsprojekt om just detta. Sedan 
sjunger vi i ett dygn tillsammans med Anders Nyberg och Jennifer Kestis 
Ferguson och upplever sångens inverkan på kropp och själ. Kursen vänder 
sig till dig som finns i sammanhang där sångens upplyftande funktion är 
viktig; yrkesutövande eller ideell körledare, ungdomsledare, lärare eller en 
helt vanlig körsångare som vill veta och uppleva lite mer. 
Upplysningar: Helena Andersson Bromander, tel 010-160 80 61,
helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Kyrkväktarfortbildning 6-8 november 2018
Högt och lågt i Guds hus
I Guds hus ryms allt men allt kommer vi inte att prata om dessa  november-
dagar. Det vi kommer att titta på handlar om vitt  skilda saker såsom: hierarkier 
och samspel, digitala gravkartor, symboler, bikupan och mångfalden, ram-
avtal, 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.
”Våra frågor”, där en präst leder samtal om kyrkan med mera, börjar kl 17 
den 5 november.
Upplysningar: Arvid Törnblom, tel 010-160 80 08, 
arvid.tornblom@stiftsgardenrattvik.se
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Ekoteologiska dagar 24-25 november 2018
Kan vi skapa former för global demokrati i frågor som rör hela mänskligheten? 
Hur håller vi människor, inuti? Finns det hopp inför framtiden och var kan 
vi hämta styrkan att känna det hoppet? Hans Leander, Ellen Skånberg och 
Ekoteologiska seminariet ger oss nya perspektiv på hållbarhet. Dessutom 
äter vi gott och skapar en hoppets mässa, tillsammans! 
Upplysningar: Helena Andersson Bromander, tel 010-160 80 61,
helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  
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Julfirande 23-26 december 2018
En jul på Stiftsgården är en traditionell jul i gemenskapens tecken. Här 
väntar god mat, sång, lek och vilsam tillvaro. Tillsammans delar vi julens 
budskap i Enhetens kapell och Rättviks kyrka.
Här ges tillfälle att mötas i alla åldrar. I vår fina miljö formar du dina juldagar 
utifrån det program som erbjuds. På julaftonskvällen brukar tomten titta in 
och alla får en julklapp.
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Global trettonhelg 3-6 januari 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, förtro-
endevalda och andra engagerade samt nya perspektiv i mötet med deltagare 
i alla åldrar. 
Upplysningar: Helena Andersson Bromander, tel 010-160 80 61,
helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Med reservation för ändringar.
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Välkommen! Även i andra former.
Du kan komma som gäst och bo hos oss när du vill. Vi har ofta männi-
skor här som kommer för att bo. Antingen för att ta det lugnt och njuta 
av vår atmosfär eller för att turista i vår närhet.
Stiftsgården serverar dagens lunch måndag-lördag kl 11.30-13.30.      
På fredagar samma tid serverar vi i regel vegetarisk buffé och på 
söndagar har vi vanligtvis söndagsbuffé kl 12.00-14.00. 
Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se   Tel 010-160 80 00

Foto: Privat


