
”Våra frågor”           
Kostnad 11-12/11 (helpension):
Enkelrum med dusch & wc 1 415 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 1 175 kr
Dubbelrum med dusch & wc 1 175 kr /person
Kostnad för ej övernattande (inkl måltider) 660 kr 

Kyrkväktarfortbildning  
Kostnad 12-14/11 (helpension):
Enkelrum med dusch & wc 3 760 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 3 280 kr
Dubbelrum med dusch & wc 3 280 kr /person
Kostnad för ej övernattande (inkl måltider) 2 250 kr
Kursavgift tillkommer för alla 2 700 kr

Upplysningar: 
Stiftsgården, tel 010-160 80 00 vx, program@stiftsgardenrattvik.se 

Anmälan senast 12 oktober (i mån av plats anmälan senare)  
till Bokningen, tel 010-160 80 01, bokningen@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 du får en 
månad innan din planerade vistelse hos oss.

Med reservation för ändringar.

Robust både på  
insidan och utsidan

Kyrkväktarfortbildning 
Stiftsgården Rättvik 

12-14 november 2019

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

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

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
Foto: Lotta Lirkas



Onsdag 13 november
08:00 Morgonbön
08:00- 09:00  Frukost
09:30 Välj två av följande tre ämnen, omgång 1: 
  * Maskininköp – Johan Stråhle, stiftets fastighetsansvarige /   
   Tobias Ringström, fastighetsförvaltare 
  * Ramavtal i Svenska kyrkan – Gunilla Kärf, strategisk    
   inköpare på kyrkokansliet i Uppsala
  * Kyrkliga symboler – Linda Mandelberg, stiftsdiakon 
10:45 Kaffe/te
11:15 Promenad eller linedance med Anna-Britta Backlund
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13:00 Välj två av ovanstående tre ämnen, omgång 2
14:30 Kaffe/te
15:00 Vad kan vi göra för att minska/förebygga våld? Vad gör vi redan?  
  Vad händer om man blir drabbad? Ansvarsfrågor – arbetsmiljö,  
  arbetsgivare och medarbetaren. Vad säger forskningsläget i   
  dessa frågor? 
  Medverkande:
  Paola Johansson, beteendevetare och kognitiv terapeut hos
  Dalarnas Företagshälsa som har arbetat i många år inom    
  verksamheter där hot och våld varit en återkommande utmaning.
  Carina Sparring, företagssköterska hos Dalarnas Företagshälsa,   
  med lång erfarenhet från räddningstjänst och akutmottagning har 
  en gedigen erfarenhet av möte med människor i varierande miljöer  
  – ofta kopplat till högt stresspåslag.
17:00 Fri tid
18:00 Middag med underhållning 
  – Bengt Kyllinge  
21:00 Stilla avslutning i kapellet

Torsdag 14 november    
08:00 Morgonbön 
08:00- 09:00  Frukost
09:00 Ett liv i ett omklädningsrum… 
  Micke Danielsson
10:30 Kaffe/te
11:00 Ett liv i ett omklädningsrum, 
  fortsättning
11:30 Avslutning och utvärdering
12:00 Bön mitt på dagen, 
  lunch och hemresa 

”En robust samarbetskultur står för en arbetsplats som är rustad för 
meningsskiljaktigheter och mellanmänskliga friktioner av och till, 
utan att förlora förmågan att med god och rimlig effektivitet utföra 
verksamhetens uppgifter.” Dessa novemberdagar kommer vi att
rustas och få hjälp både med konkreta saker som maskininköp 
och ramavtal, men också att förstå sig själv i konflikter och 
machokultur. Sedan ska vi förstås ha trevligt, be och umgås, röra   
på oss och äta härliga måltider tillsammans. 
Även i år erbjuder Stiftsgården en möjlighet för den som vill 
komma tidigare. ”Våra frågor”, där Stiftsgårdens föreståndare 
Pontus Gunnarsson leder samtal om kyrkan med mera, börjar med 
middag kl 17:00 den 11 november. 
Varmt välkommen! 

”Våra frågor” Max 20 personer 

Måndag 11 november  Tisdag 12 november
16:00 Incheckning  08:00  Morgonmässa
17:00 Middag 08:00-09:30  Frukost
18:00 ”Våra frågor”    
20:00 Aftonbön, därefter kvällste    

Kyrkväktarfortbildning
Tisdag 12 november 
09:30 Fika
10:00 Välkommen och information
10:30 Robusta samarbetskulturer, Helén Carlson, socionom
 och konsult med huvudsaklig inriktning på ledarutveckling,   
 konflikthantering och organisationsutveckling – Om konflikter   
 och att bygga en robust samarbetskultur.
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13:30 Robusta samarbetskulturer, fortsättning 
14:30 Kaffe/te 
15:00 Robusta samarbetskulturer, fortsättning
16:15 Bensträckare
16:30 Robusta samarbetskulturer, fortsättning
17:00 Middag 
18:00 Delatid och gruppsamtal
20:00 Aftonbön, därefter kvällsfika Bengt Kyllinge Foto: Privat
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