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Stora läger för små 
konfirmandgrupper

På Stiftsgården i Rättvik
13-15 december 2019
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Avbokningsregler i sammandrag
För ungdomsgrupp gäller att

* förändringar kan göras intill 4 veckor före ankomst utan avboknings-  
 kostnad.

* förändringar som vidtas senare än 4 veckor före ankomst debiteras
 med 50 % av avtalat pris. Deltagarantalet får dock utan kostnad 
 minskas med högst 20 %.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.

 

Tid:  Fredag 13 december kl 17 (kvällsmål) 
  till söndag 15 december kl 13 (lunch). 

Kostnad (paketpris): 1690 kr per deltagare på lägergård 

Information:
Innan varje läger tar vi kontakt med respektive grupp 
för att prata om innehåll och andra praktiska frågor.

Anmälan senast 15 november 2019 
För att boka - kontakta Stiftsgårdens bokning på tel:  
010-160 80 01 eller e-post: 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se  
För att diskutera programupplägg - kontakta            
programarbetarna på e-post: 
program@stiftsgardenrattvik.se

Med reservation för ändringar.   

VÄSTERÅS STIFT



Stora läger för små konfirmandgrupper
Stiftsgården i Rättvik inbjuder små konfirmandgrupper
med begränsade ledarresurser. Vi erbjuder möjligheten
att vara med i ett större sammanhang och möta andra
ungdomar och ledare. 

Lägret sträcker sig mellan ankomst fredag kväll och 
hemfärd söndag efter lunch.  

Viktiga ingredienser vid dessa läger är gemenskap,
värderingar och lekar där konfirmander från olika
platser får möjlighet att lära känna varandra. Vi firar
andakter och mässa i vårt kapell, mässan planerar vi
ofta tillsammans. Vi har vår egen musiker som hjälper
oss med sång och musik, och våra volontärer anordnar 
ett maffigt disco på lördagkvällen. 

När det gäller innehållet i övrigt får ni gärna komma
med egna önskemål i god tid. Exempel på innehåll
kan vara drama och bibliodrama, kyrka i världen,
relationer, kärlek. Våra volontärer och medarbetare 
skräddarsyr sedan utifrån era önskemål ett riktigt     
bra läger.

Varje grupp har med sina egna ledare som tar ansvar
på lägergårdarna och för den allmänna ordningen i
gruppen under t.ex. pass och andakter. Om man inte 
har möjlighet att ha med egna ledare så kan vi erbjuda 
nattugglor för en kostnad.

Stiftsgården i Rättvik
inbjuder Din församling att komma med konfirmanderna 
till en stiftsgård
 - full av liv och rörelse
 -  med levande mässor och rikt andaktsliv
 -  med god, tilltalande, KRAV-märkt mat
 -  enkelt men fräscht boende på lägergård
 -  med konferenslokaler för 5-200 personer
 -  med mysiga stugor med öppen eld
 -  med bastu, motionsrum och styrketräningsrum

                        Välkomna!
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