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Foto: Joanna Svärd

Nu i februari så har jag snart jobbat här på Stiftsgården i ett helt år. Jag 
började i april, då var tanken att jag bara skulle vikariera några helger 
fram till sommaren. Månaderna gick och jag tog på mig mer och mer 
ansvar, vikariatet förlängdes till att innefatta hösten och därefter även 
hela våren och sommaren 2019. Jag är nöjd med att det blev som det 
blev. Det känns bra att slutföra arbetet tillsammans med de volontärerna 
som jag rekryterade i somras, det känns bra att göra klart allt arbete inför 
sommaren själv och inte behöva lämna över det halvfärdigt till någon 
annan, och det känns bra att jobba kvar här på gården där jag trivs så bra. 

Just nu lämnar vi en intensiv period bakom oss. Vi har haft ett julfirande 
med uppemot 80 gäster. Mellan18 gick av stapeln för första gången, 
ett självgående läger i mellandagarna där alla ungdomar, ledare som 
deltagare hjälptes åt att laga all mat, diska allt porslin och städa alla 
lokaler. Och global trettonhelg, ett av årets största läger för alla åldrar, 
som i år hade temat demokrati. 

Jag ser fram emot allt roligt vi har framför oss under våren. Nu när 
terminen drar igång så börjar stiftets konfirmandgrupper söka sig till 
Rättvik igen, vilket är jätteroligt! Jag ser fram emot en underbar sommar, 
med enorma mängder ungdomar som flockas till lilla Rättvik för att bo 
och leva tillsammans i den gemenskap som finns här. Jag ser även fram 
emot att se hur det blir när jag slutar här i augusti. Jag ska tillbaka till 
Uppsala för att läsa vidare till lärare i höst, men om jag känner mig själv 
så kommer det inte dröja länge tills jag återvänder till det som blivit mitt 
andra hem. 

Varmt välkomna hit i vår! 

Arvid Törnblom, programmedarbetare



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.

Baskurs för nya kyrkvärdar 8-10 mars alt. 6-8 december 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 alt. 27-29 september 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 alt. 8-10 nov. 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@stiftsgardenrattvik.se 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Psykisk ohälsa bland barn och unga  11-12 mars 2019
Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande hälsoproblem, inte minst hos unga. 
Vår uppgift, att som kyrka kunna bemöta människor som lider av psykisk 
ohälsa på ett bra sätt växer i samma takt. Därför anordnar nu Stiftsgården en 
kurs kring ämnet psykisk ohälsa. Vi bjuder in föreläsare med stor erfarenhet 
från olika sorters organisationer och arbeten.
Upplysningar: Jimmy Jansson, tel 010-160 80 64, 
jimmy.jansson@stiftsgardenrattvik.se 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  
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Guida i din kyrka  12-13 mars 2019
Kurs för kyrkväktare, kyrkvärdar, sommarvärdar, församlingsråd och kyrkoråd.
Kyrkoherde Markus Holmberg har mångårig erfarenhet av att utbilda guider i 
Uppsala domkyrka. Nu får vi ta del av hans kunskap och erbjuder inspirerande 
dagar om guidningens grunder i kyrkan och strategier för ett lyckat möte 
med nyfikna besökare i din kyrka. 
Upplysningar: Arvid Törnblom, tel 010-160 80 08, 
arvid.tornblom@stiftsgardenrattvik.se
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se 

Påsken - ett koncentrat av livet  18-21 april 2019
Den kristna påsken är på många sätt ett koncentrat av livet. En otrolig mix 
av djup och yta, allvar och lek, sorg och glädje. På Stiftsgården kan du vara 
med och dela denna röra. Välkommen att fira påsk med oss, med allt vad det 
innebär av vila, måltider, gudstjänster, samtal och lekar. Här ses vi i blandade 
åldrar och delar påskens mysterium. Gunilla Persson håller i dagarna.
Upplysningar: Helena Andersson Bromander, tel 010-160 80 61,
helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Allergi och överkänslighet 23-24 april 2019
Fördjupningskurs för husmor/far, församlingshemsvärdinna/värd och ideella.
Magnus Wickman, matsäkerhetstekniker på Anticimex, kommer att visa 
på hur vi kan möta församlingsbor och gäster med matallergier och över-
känslighet på bästa sätt. Dagarna innehåller både teori och praktiska göro-
mål som ska sporra till korrekt och kreativ hantering och matlagning.
Upplysningar: Arvid Törnblom, tel 010-160 80 08, 
arvid.tornblom@stiftsgardenrattvik.se
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

VI SÖKER NYA VOLONTÄRER!
Hej kära vänner!

Nytt år och likaså en ny 
termin har dragit igång 
här på Stiftsgården. 
Det innebär en massa 
roliga saker som vi alla 
är så peppade på, men 
det innebär också att 
det är allas vår sista 
termin som volontär. 
Så självfallet söker vi 
nya volontärer till 
höstterminen! 
Om du är intresserad eller bara har frågor så skicka iväg ett mail till 
volontaranmalan@stiftsgardenrattvik.se

Sista anmälningsdag är 20 april!! Vi hoppas innerligt att höra från dig! 
Kramar Volontärerna HT18-VT19

w
w

w.
st

ift
sg

ar
de

nr
at

tv
ik

.se

Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00

Foto: Lotta Backlund   



  

w
w

w.
st

ift
sg

ar
de

nr
at

tv
ik

.se
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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 vanligtvis vegetarisk buffé och på 
söndagar har vi i regel söndagsbuffé kl 12.00-14.00. 
Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se  Tel 010-160 80 00

Med reservation för ändringar.

Väntjänstdagen 21 maj 2019
Vårens Väntjänstdag närmar sig. Den äger rum likt tidigare i försommartid,  
när Stiftsgården är som vackrast. Planera in den redan nu och om du eller 
dina vänner vill ”landa” på Stiftsgården inför dagen så är det möjligt att 
med ett extra tillägg komma redan kvällen innan. Mer information kommer.
Upplysningar: Nisse Renman, tel 070-334 59 96, 
nisse.renman@svenskakyrkan.se 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Lust att skriva - helgkurs i kreativt skrivande  14-16 juni 2019
Skriver du för skrivbordslådan eller på den stora romanen? Vill du börja på 
den där berättelsen som har funnits i ditt huvud länge, men som ännu inte 
blivit verklig? Eller tycker du bara att det är roligt att skriva och vill lära dig 
mer? Kursen passar både nya och lite mer vana skrivare.
Kursledare: Inger Lundin, skribent, redaktör och skrivarcoach.
Upplysningar: Arvid Törnblom, tel 010-160 80 08, 
arvid.tornblom@stiftsgardenrattvik.se
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: Lotta Lirkas


