
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

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

Vid avbokning debiterar vi enligt nedanstående: Kost/logi
28-8 dagar före kursstart --
7-0 dagar före kursstart 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.

Global trettonhelg 
Nyckeln till utveckling: jämställdhet

Stiftsgården Rättvik
3-6 januari 2020

VÄSTERÅS STIFT

Montage: Oskar Olsson

Kostnad
Barn får gratis logi. Hela programmet är gratis för alla, priset täcker 
kost och logi. Du som var sommarvolontär 2019 går för halva priset (!). 
Övriga kan söka fondmedel om det behövs för att kunna komma. Läs 
mer på: https://stiftsgardenrattvik.se/vara-fonder/

 Lägergård (ta med lakan och handduk) 2 365 kr  
 Eget rum med toalett, dusch i korridor 3 295 kr
 Rum med toalett och dusch.
 (Enkel eller dubbel, pris per person.)

3 670 kr 

 Ej logi (endast mat) 1 705 kr
 Barn 5-14 år (0-4 år gratis) 570 kr

Res hållbart! Bli medlem i Fb-gruppen Samåkning Stiftsgården Rättvik 
och erbjud/sök skjuts. Eller ta tåget och få en fin promenad längs Siljans 
strand till Kyrkudden och Stiftsgården (tar ca 15-20 minuter). 
Upplysningar: global@stiftsgardenrattvik.se, vxl tel: 010-160 80 00

Med reservation för ändringar.



Varför jämställdhet?  
Om och om igen bevisas att jämlikhet mellan kvinnor och män, politiskt, 
ekonomiskt och socialt, bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. 
Därför fokuserar Global trettonhelg 2020 på det globala målet #5 i FNs 
Agenda 2030: Uppnå jämställdhet.  
Utöver att inspireras av de medverkande som presenteras nedan, 
sjunger vi så kapelltaket lyfter, ber i stillhet och dansar oss svettiga på 
trettondagsaftonen. Sagt om Global trettonhelg: 
” Vad är bäst? Människorna, musiken, maten, föreläsningarna!” 
”Dynamiken i upplägget är helt fantastiskt!” 
Global trettonhelg samlar människor i alla åldrar som vill engagera sig i 
avgörande framtidsfrågor. Välkommen!

Omvändelse till större frihet. Hur agerade 
kvinnor i förhållande till det kristna erbjudandet 
i Tanzania tidigt 1900-tal? Birgitta Larsson är 
doktor i historia, lärare i såväl afrikansk historia 
som feministisk teologi och tidigare direktor 
för Svenska kyrkans mission. Hon berättar om 
kvinnor som tog makten över sina egna liv för 
100 år sedan.  
Foto: Ann Lystedt

Fred och jämställdhet: Vad har de med 
varandra att göra? En av världens mest 
namnkunniga fredsforskare, Peter Wallensteen, 
utreder frågorna. Han var uppskattad gäst på 
Global trettonhelg 2017 och berörde redan då 
betydelsen av jämställdhet för hållbar fred.   
Foto: Magnus Aronson

@feministpastorn Esther Kazen har 
tiotusentals följare på Instagram och skriver 
om sex och om religionsfrihet för att nämna ett 
par teman. Esther ger inspiration till den som 
vill verka för jämställdhet med kraft av kristen 
tro. Hon är generalsekreterare för Sveriges 
ekumeniska kvinnoråd. Foto: Esther Kazen

På flykt undan våld, men inte krig. Kvinnor 
i Latinamerika löper störst risk i världen 
att drabbas av våld i hemmet. Mónica 
Brenes Montoya är psykolog på Jesuiternas 
migrantservice i Costa Rica. Hon berättar 
om kvinnorna som flyr detta våld och ett 
samhälle i starkt behov av förändring.  
Foto: Mónica Brenes Montoya

Deltagare i ACT Svenska kyrkans 
utbytesprogram Ung i världsvida 
kyrkan ger perspektiv på jämställdhet, 
från Svenska kyrkans partnerkyrkor. 
Foto: Magnus Aronson

Bra att  veta
•	  Mötesbyrå och logi öppnar fredag 3 januari kl. 13.30. Smörgåsfika 

finns kl. 15.00, första programpunkt kl. 16.00. 
•	 Sista programpunkt är mässa måndag 6 januari kl. 11.00, 

Möjlighet att köpa lunch på Stiftsgården därefter.
•	 Ta med festkläder till trettondagsaftonen.
•	 Stiftsgårdens sommarvolontärer har 50% rabatt.
•	 Aktiviteter under vissa pass för barn.
•	 Vid anmälan, ange följande: 

- Typ av rum  
- Namn, postadress, e-post och mobilnummer 
- Ev. barn, namn och ålder 
- Allergier, intoleranser 
- Önskar animalisk kost Ja/NEJ (Lägret är lakto-ovo-vegetariskt) 
- Fotografier på mig får användas av Stiftsgården JA/NEJ

 
Anmälan senast fredag 30 november till
bokningen@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 01.


