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Foto: Magnus Aronson 

Ibland tänker jag att det ljus som brinner i mig och i dig, tänt och syresatt 
av Gud, borde vara så starkt att vi inte skulle behöva bli sedda av någon 
annan för att känna tillit till livet. Verkligheten är annorlunda. Det där 
ljuset kvävs av en inre röst, matad av Gud vet vem, som meddelar att jag 
är fel, gör fel, mår fel, inte gör något värdefullt för någon. Jag borde bli 
någon helt annan. Eller borde inte vara alls. 

Psalmisten skriver: ”Och om jag säger ’Mörker må täcka mig, ljuset 
omkring mig bli natt’, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som 
dagen, själva mörkret är ljus.” Men att mörkret är ljust för Gud kanske 
inte hjälper den som bett om att få släcka ned.

Om någon fysisk människa precis just då säger: ”Jag blir så glad när jag 
ser dig”, eller ”Jag behöver dig”, eller kanske till och med ”Kan inte du 
hjälpa oss att sjunga ’Vi är jordens salt! Vi är världens ljus! Vi ger liv, vi 
ger hopp! Vi är Jesu Kristi kropp!’, för det ger så’n kraft!” så blir det en 
krock där i mörkret. En krock som kan ge lagom friktion för att tända en 
ny gnista. Och gnistor syns som starkast om det är mörkt.

Kom till Stiftsgården med ditt behov av sång, hopp och ljus i advent 
och jul. Tillsammans kan vi vara i krockarna som kan tända gnistor av 
engagemang för en hel värld. 
Och till sist – välkommen till Global trettonhelg 2019. Där kommer det 
att tändas många gnistor.

Helena Andersson Bromander
Musikansvarig tillika Globalgeneral
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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.
Upplysningar: Arvid Törnblom, tel 010-160 80 08, 
arvid.tornblom@stiftsgardenrattvik.se
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Global trettonhelg om demokrati 3-6 januari 2019
Vad är egentligen demokrati? Hur gör man för att få inflytande? Kom till 
en interaktiv Global trettonhelg! Ta emot kunskap och ställ dina frågor till 
statsvetare Kjell Goldmann. Gå in i rollspel kring ett aktuellt demokratiskt 
dilemma under ledning av Anders från DemokratiAkademin. Få internationella 
perspektiv av Aneth Kukwijuka Bagonza, förtroendevald i Tanzania och 
Jenny Eriksson Tibblin och Isac Aspberg, nyss hemkomna från Filippinerna 
och Brasilien, där de fokuserat på kyrka och demokrati. 
OBS! Tveka inte att söka fondmedel om du är student, pensionär, eller på 
annat sätt har begränsad ekonomi.  
Sista anmälningsdag 30 november, men det finns några platser kvar. 
Upplysningar: Helena Andersson Bromander, tel 010-160 80 61,
helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Bruksklaverdagar 10-11 januari 2019
Spela ackord, öva på svänget! Välkommen att delta i en av fyra parallella 
bruksklaverkurser 10-11 januari. Välj en av följande inriktningar: Brukspiano 
med Stiftsgårdens musiker Helena Andersson Bromander, Gospelpiano 
med Patrik Wermelin, Bruksorgel med Daniel Larsson (masterclass) eller 
Dragspel med Åsa Sundstedt. Till pianokurserna, medtag eget elpiano med 
hörlurar. Vi sitter i samma sal och kan öva med hörlurar på det egna elpianot 
mellan instruktionerna. 
Information och anmälan: https://svenskakyrkan.se/vasterasstift/app/kurser/utbud  

Foto: Lotta Backlund   
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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 Guds tjänst 8-10 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.

Kyrkvärd i och med församlingen 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
Upplysningar: Jimmy Jansson, tel 010-160 80 64, jimmy.jansson@svenskakyrkan.se 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Foto: Lotta Backlund   
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Välkommen! Även i andra former.
Du kan komma som gäst och bo hos oss 
när du vill. Vi har ofta människor 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 vanligtvis vegetarisk buffé 
och på söndagar har vi i regel söndagsbuffé 
kl 12.00-14.00. 
Särskilda julmåltider under advent och jul.
Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se   
Tel 010-160 80 00

Påsk på Stiftsgården 18-21 april 2019
Välkommen att fira påsk på Stiftsgården, med allt vad det innebär av vila, 
måltider, gudstjänster, samtal och lekar. Här ses vi i blandade åldrar och 
delar påskens mysterium. 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Körinternat 2019
Sjung ihop er i Stiftsgårdens underbara miljö, kom 5 betala för 4! Väljer ni 
lägergårdslogi som finns som alternativ from 2018 kan det finnas utrymme 
att anlita någon av de fantastiska workshopledare som finns i Stiftsgårdens 
nätverk.
Läs mer i broschyren som du når via https://stiftsgardenrattvik.se/korinternat/  

Foto: Magnus Aronson/Ikon 

Med reservation för ändringar.


