
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

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

Kostnad:   

Noter, logi och helpension 
Enkelrum med dusch  2 880 kr
Dubbelrum med dusch  2 640 kr /person
Enkelrum, dusch i korridor 2 640 kr
Ej logi   2 125 kr
Som privatperson har du möjlighet att söka bidrag ur Stifts-
gårdens vistelsefond. Ansökningsblankett: 
https://stiftsgardenrattvik.se/vara-fonder/

Anmälan senast 18 september (i mån av plats anmälan senare)  
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress!

Upplysningar: 
Stiftsgården, tel 010-160 80 00 vxl, program@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 före din planerade vistelse hos oss. 
Med reservation för ändringar.

Vad händer när vi möts?

En sjungen mässa
med Leif Nahnfeldt & Helena Andersson Bromander

Stiftsgården Rättvik 18-20 oktober 2019

VÄSTERÅS STIFT

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.
OBS! Vi tillämpar förskottsinbetalning. Betalning ska vara Stiftsgården 
tillhanda senast en vecka innan ankomst. Bankgiro 470-0050. Vid utebliven 
betalning faktureras beloppet och 75 kr tillkommer i administrationsavgift.

Foto: Helena Andersson Bromander



Sjung om möten

Helgen 18-20 oktober sjunger vi mässan Vad händer när 
vi möts? under ledning av Leif Nahnfeldt och Helena 
Andersson Bromander, på Stiftsgården i Rättvik. 

Du känner säkert en stark tillhörighet till flera grupper. 
Men ibland finns en gräns att överskrida i mötet med andra 
människor. Vi kallar det generationsklyftor, språkbarriärer, 
det uppstår kulturkrockar och en strid om värderingar. Vi 
vill mötas men det finns hinder i vägen. 

Vad händer när vi möts? handlar om detta. Musiken och 
texterna är skrivna av Leif Nahnfeldt i samarbete med 
musikerna Nina Perez, Mattias Perez och Pasi Pasanen. 

Var och en som längtar efter att sjunga är välkommen! Du 
som spelar ett instrument är också välkommen. Vi formar 
en ensemble som kompar mässan med enkla arrangemang 
som vi gör på plats. 

Samtidigt med oss, är ett hundratal medlemmar i Svenska 
kyrkans unga på Stiftsgården. Det kommer sannolikt att 
uppstå sköna möten i kapellet under andakterna som samlar 
gårdens alla gäster.

Varmt välkommen! 

Helena Andersson Bromander
Musikansvarig på Stiftsgården

Ledare för helgen 

Leif Nahnfeldt är präst och 
musiker med lång erfarenhet 
som körledare och sångpedagog. 
Han har skapat mycket ny text 
och musik för gudstjänst och kör. 

Fredag
19.30  Samling 
20.00  Aftonbön, kvällste 
21.00  Sång

Lördag
08.00  Morgonbön, frukost
09.00  Sång
12.00  Bön, lunch
13.30  Sång
17.00  Middag
18.00  Sång
20.00  Mässa 
21.00  Kvällste

Söndag
08.00  Morgonbön
           Frukost, utcheckning
09.30  Rep i kyrkan
11.00  Vad händer när vi möts?
           i Rättviks kyrka

Helena Andersson Bromander 
är musiker, sångerska och 
teolog, till september musik-
ansvarig på Stiftsgården, 
därefter frilans.
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