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Grunden till det vi gör här på Stiftsgården utgår från vår ändamålsparagraf. 
Vi gör ett fantastiskt jobb med alla våra läger, kurser, konferenser och 
enskilda gäster. Men som den stora anläggning vi är har vi också möjlighet 
att stå på ytterligare ett ben, nämligen att erbjuda catering.

Förutom att vi catrar mat till privatpersoner och olika evenemang, har vi 
sedan flera år tillhandahållit maten och markservicen till Dala Energis 
årliga bolagsstämma. I maj varje år förvandlas delar av Rättviks bandyhall 
till ett hav av bord och stolar och 750 personer serveras en trerätters middag 
av just Stiftsgården. En mycket personalkrävande uppgift förstås.

Vi har sedan några år ett samarbete med Mora gymnasiums restaurang- 
och livsmedelsprogram. Kockeleverna hjälper till med planering och 
förberedelser med maten och serveringselever dukar, värdar och serverar 
densamma. Vi får hjälp och de får värdefull praktik.

Som om inte detta vore nog fick vi även förtroendet att sommaren 2018 
leverera all artistmat till Dalhalla. Upp till 150 portioner kördes dit dagligen, 
ibland både lunch och middag. Trots en del barnsjukdomar första året 
kommer vi även detta år att få uppdraget. 

Allt detta gör vi parallellt med all mat vi dagligen serverar till övriga 
gäster på gården. Ungefär 200-300 portioner per måltid bara det.

Har du inte ätit hos oss någongång så är du varmt välkommen att göra så. 
Vi serverar som du förstår MYCKET mat varje dag.

Anna Jonsson, driftschef

                        Foto: Anna Jonsson  



KURSER FÖR KYRKVÄRDAR
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

Baskurs för nya kyrkvärdar 6-8 december 2019 
Kursinnehåll: • Identitet, roll och mandat • Kyrkvärd – då och nu •  Gudstjänst 
– en hjärtesak • Praktiska övningar som: duka altaret, textläsning, liturgiska 
kläder
Upplysningar: Nisse Renman, tel 070-334 59 96, nisse.renman@svenskakyrkan.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. 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 praktik.
Upplysningar: Arvid Törnblom, tel 010-160 80 08, 
arvid.tornblom@stiftsgardenrattvik.se
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Godhetens glädje och möda - Väntjänstdag 21 maj 2019
Vårens Väntjänstdag för frivilligarbetare och volontärer i församlingar och 
kommuner närmar sig. Den äger rum likt tidigare i försommartid,  när Stifts-
gården är som vackrast. Om du eller dina vänner vill ”landa” på Stiftsgården 
inför dagen är det möjligt att med ett extra tillägg komma redan kvällen innan.
Upplysningar: Nisse Renman, tel 070-334 59 96, nisse.renman@svenskakyrkan.se 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  
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Foto: Lotta Backlund   

FULLT!



Bengtbollsläger för ungdomar 7-9 juni 2019
Under många år har idéer om ett Bengtbollsläger bollats fram och tillbaka 
mellan huvuden som en Bengtboll mellan 9C och SOS. Nu ska de dröm-
marna äntligen bli verklighet! Vi bjuder in till en helg för fysiskt och andligt 
välbefinnande i form av Bengtbollsspel. Alla är välkomna oavsett spelnivå 
på planen. Håll utkik på hemsidan och i era mailinkorgar efter inbjudan!
Upplysningar: Arvid Törnblom, tel 010-160 80 08, 
arvid.tornblom@stiftsgardenrattvik.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  

Midsommarfirande 21 juni 2019
Välkommen att fira midsommar med oss på Stiftsgården. Vi firar tradi-
tionsenligt med att binda kransar och dansa kring stången. Sillunch  och  mid-
sommarbuffé finns att boka. Fåtal rum kvar.
Upplysningar: Helena Andersson Bromander, tel 010-160 80 61,
helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se 

Musik vid Siljan vecka 27 2019
Du som tycker om att sjunga eller kanske spelar något instrument, kom till 
Stiftsgården vecka 27 – den klassiska Musik vid Siljan-veckan. 
De som vill, samlas på förmiddagarna för sång och spel. Därefter konserter 
och kurser i omgivningarna. Fåtal rum kvar.
Upplysningar: Helena Andersson Bromander, tel 010-160 80 61,
helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se 

Se Hit – semester med innehåll för alla åldrar  8-12 juli 2019
Se Hit är en möjlighet för dig som vill njuta av Stiftsgårdens sommarliv och 
samtidigt träffa sköna människor att samtala och kanske göra utflykter med. 
På sommaren fylls gården med olika ungdomsläger, vuxenläger, hotell-
gäster, sång, bus och möten mellan människor av skilda slag. Du är varmt 
välkommen till Stiftsgården! Fåtal rum kvar från 8/7, flera rum 9-12/7.
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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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.

Foto: Lotta Lirkas

Seniordagar 29 augusti -1 september 2019
Välkommen till årets seniordagar som vänder sig till alla 60+. Samtal 
blandas med högläsning och mjukgörande övningar för kropp och själ, 
promenader, skapande aktiviteter och en hel del sång och musik. 
Upplysningar: Helena Andersson Bromander, tel 010-160 80 61,
helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se 
Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se 

KURSER HÖSTEN 2019   Mer information kommer senare

Fortbildning för husmödrar/fäder, församlingsvärdar/värdinnor 
26-28 augusti

Vård och underhåll av kyrkorummet – inredning och inventarier, 
del 1, 7-8 oktober  Kursledare: konservator Ann-Cathrin Rothlind. 

Vård och underhåll av kyrkorummet – inredning och inventarier, 
del 2, 9-10 oktober  För dig som deltagit i del 1.

Psykisk ohälsa bland unga 15-16 oktober 
Medverkan av RFSL Ungdom, Suicide Zero, BRIS, MHE-kliniken i Mora.

Kyrkväktarfortbildning 12-14 november  En bred fortbildning som 
tar upp intressanta och aktuella ämnen nära kyrkväktarens vardag. 

Körinternat 2019
Sjung ihop er i Stiftsgårdens underbara miljö, kom 5 betala för 4! Väljer 
ni lägergårdslogi 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/


