
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.
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 
tillkommer i administrationsavgift.

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

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

Kursavgift:  2 725 kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:
Enkelrum med dusch & wc 3 329 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 2 849 kr
Dubbelrum med dusch & wc 2 849 kr /pers
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider): 1 819 kr 
Det finns möjlighet att söka bidrag ur Stiftsgårdens vistelsefond. 
Skicka ett brev till Stiftsgården märkt ”Vistelsefonden”. Skriv vad
du heter, motivering samt att det gäller ”Skrivarkurs juni 2019”. 
Eller mejla din ansökan till jimmy.jansson@stiftsgardenrattvik.se.
Anmälan senast 17 maj (i mån av plats anmälan senare)  
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Upplysningar: 
Arvid Törnblom, tel 010-160 80 08, 
arvid.tornblom@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.

Med reservation för ändringar.

Lust att skriva 

Helgkurs i kreativt skrivande 
Stiftsgården Rättvik 14-16 juni 2019

VÄSTERÅS STIFT

”Rolig, lärorik och fylld         

 med användbara tips.”

Foto: Privat



Lust att skriva 
Helgkurs i kreativt skrivande 

Skriver du för skrivbordslådan eller på den stora romanen? 
Vill du börja på den där berättelsen som ännu inte blivit 
verklig? Eller tycker du bara att det är roligt att skriva 
och vill lära dig mer? 

Välkommen på skrivarkurs med massor av kreativa 
övningar som lockar fram lusten och glädjen. Lär dig mer 
om berättarteknik, gestaltning och dramaturgi, och träffa 
skrivarvänner att inspireras av. Mellan övningarna får du 
tips och tricks som får dina texter att bli mer levande och 
läsvärda. Kursen passar både nya och lite mer vana skrivare.

Kursledare 
Inger Lundin är i grunden journalist men har i mer än tjugo 
år jobbat som redaktör och förläggare på Libris förlag, 
varav de sista åren som förlagschef. 
Sedan sommaren 2015 driver hon 
egen verksamhet där hon erbjuder 
sina tjänster som skribent, 
redaktör och skrivarcoach. 
På Libris har hon jobbat med 
alltifrån romaner, livsberättelser 
och bildsatta barnböcker till 
speciallitteratur om tro, personlig 
utveckling och inre hälsa. 

www.ingerlundin.se 
inger.lundin@telia.com

Fredag 14 juni 
 Incheckning och välkommen med fika 
15:00-17:45 Första kurspasset
18:00 Middag 
20:00 Aftonbön, därefter kvällste
Lördag 15 juni
08:00 Morgonbön och frukost
09:00-12:00 Andra kurspasset. Inkl kaffe
12:00 Bön mitt på dagen och lunch 
 Fri tid (frivilliga skrivövningar för den som 
 vill och en av möjligheterna att ha kvartssamtal  
 med Inger Lundin)  Inkl kaffe
15:00-17:45 Tredje kurspasset
18:00 Middag 
20:00 Mässa, därefter kvällste
Söndag 16 juni
08:00 Morgonbön och frukost
09:00-12:00 Fjärde kurspasset. Inkl kaffe 
 Avslut med söndagsbuffé

Foto: Lotta Lirkas

”Kursen var riktigt heltäckande för en person som jag som inte har 
skrivit förut och som vill komma igång. Många bra övningar, där 
vi också fick dela med varandra, gav ytterligare en kick.  Mycket 
engagemang från Inger vilket var peppande. Kort sagt en kurs att 
rekommendera.” – kursdeltagare 2018

Foto: Nina Hellström


