Kursavgift:

1300 kr

Kostnad för kost & logi tillkommer:
Enkelrum med dusch & wc
Enkelrum med wc (dusch i korridor)
Dubbelrum med dusch & wc

3940 kr
3460 kr
3460 kr/pers

För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 2430 kr
Upplysningar:
Tel 010-160 80 00, program@stiftsgardenrattvik.se
Anmälan senast 26 juli (i mån av plats anmälan senare)
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01,
bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig
till våra kurser!

Här och nu,
din stund på jorden
Fortbildning för husmödrar /-fäder,
församlingsvärdar /-värdinnor
Stiftsgården Rättvik 26-28 augusti 2019

Samåkning
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart.
Samåk i bil eller ta tåget. Mer information finns på bekräftelsen
du får en månad före din planerade vistelse hos oss.
Med reservation för ändringar.

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.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470- 0050.

VÄSTERÅS STIFT

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32 RÄTTVIK
Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
info@stiftsgardenrattvik.se • www.stiftsgardenrattvik.se

Foto: Lotta Backlund

Vi har glädjen att presentera två fantastiska föreläsare som
kommer till årets fortbildning. Först ut är Sveriges första
specialist på livsmedelshygien Marie-Louise Danielsson-Tham,
professor i livsmedelshygien som bl a har utrett några av landets
största matförgiftningsutbrott.
På onsdagen får vi träffa Pella Thiel, som arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation för ett
samhälle i harmoni med naturen och utbildar i frågor som rör
omställning i bred bemärkelse.

Varmt välkommen!
Program:
Måndag 26 augusti
10.30
Kaffe				
11.00
Välkommen och presentation			
Foto: Marcus Schjött
12.00
Bön och lunch				
13.30
Grundläggande livsmedelshygien och hantering av
livsmedel. Bättre hållbarhet och mindre svinn, pass 1.
Marie-Louise Danielsson-Tham
15.00
Fika och promenad
16.00
Grundläggande livsmedelshygien, pass 2. Marie-Louise
17.00
Middag
18.00
Delatid – vi delar erfarenheter, tips och tankar i smågrupper
20.00
Aftonbön och kvällsfika
Tisdag 27 augusti
08.00
Morgonmässa (ca 30 min)
08.00-09.15 Frukosten finns serverad
09.15
Grundläggande livsmedelshygien, pass 3. Marie-Louise
10.30
Fika
11.00
Grundläggande livsmedelshygien, pass 4
inklusive frågestund. Marie-Louise
12.00
Bön och lunch
13.00
Hemlig resa (em-fika och middag ingår)

Onsdag 28 augusti
08.00
Morgonbön
08.00-09.15 Frukosten finns serverad
09.15
Förändringsprocesser och
kommunikation. Hållbart 		
omställningsarbete. Pella Thiel
10.30
Fika					
11.00
Pella Thiel fortsätter			
12.00
Bön och lunch
13.00
Avslutning och utvärdering
14.00
Fika och därefter hemresa

Foto: Annika af Klercker

Marie-Louise Danielsson-Tham är leg veterinär och professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.
Målet med hennes forskning är att ta fram sådana kunskaper att nya matförgiftningar helst ska förhindras. Ett nyckelord är smittspårning! Hennes
publikationslista omfattar mer än 350 arbeten på svenska eller engelska.
Marie-Louise har erhållit flera pedagogiska utmärkelser på bl a Restaurangoch hotellhögskolan med motiveringen: ”Marie-Louise har ett brinnande
intresse för sitt ämne. … Hennes medmänsklighet och glädjefulla föreläsningar
förgyller allas tillvaro!”
Pella Thiel har en mastersexamen i ekologi och har tidigare arbetat mycket
med naturvägledning som projektledare på bl a Naturskyddsföreningen.
Pella arbetar med värderingar som bygger på fascinerande socialpsykologisk
forskning om värderingar och hur de relaterar till ett hållbart och demokratiskt
samhälle. Hon utbildar inom omställning, naturens rättigheter och ekopsykologi.
Mest intressant för henne är systemskiftande idéer som påverkar hur vi ser på
oss själva och världen.
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