
Kursavgift:                               1 550 kr
Kostnad helpension:
Enkelrum med dusch & WC 3 595 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 3 095 kr
Dubbelrum med dusch & wc 3 095 kr /pers
Lägergård inkl sänglinne och handduk 2 575 kr

Kostnad för ej övernattande: (inkl måltider) 2 025 kr 

Upplysningar:
Pontus Gunnarsson tel, 010-160 80 07 
pontus.gunnarsson@stiftsgardenrattvik.se
Jannike Wåhlberg tel, 010-160 80 64
jannike.wahlberg@stiftsgardenrattvik.se

Anmälan senast 23 december (i mån av plats anmälan senare)
Tel 010-160 80 01
bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress!

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

Med reservation för ändringar.

Jorden är begränsad, 
men är människan 

omättlig?
Den första i en serie kurser 

där naturvetenskap och teologi möts
 om klimat, miljö och resurser

Stiftsgården Rättvik 31 januari - 2 februari 2020

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.
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Har vår livsstil nått vägs ände? Kan vi besinna oss och ta ansvar 
både för våra efterkommande och allt annat liv på jorden? Vad 
har kyrkan och teologin för roll i den intellektuella reflektionen 
och i framtida utveckling? Hur ska vi som enskilda, kyrka och 
samhällsmedborgare göra för att kunna vara med och påverka?

Under de här kursdagarna vill vi tillsammans få fördjupa kunskapen 
och samtalen i den största existentiella fråga världen har att hantera. 
Erfarna och meriterade teologer och naturvetare blir våra ciceroner 
när vi möts för föredrag och samtal om frågor som rör vårt 
förhållande till allt skapat och till alla framtida generationer. Frågor 
som en sextonårig Greta tar på mycket större allvar än vad världens 
mäktiga verkar vilja göra måste bearbetas grundligt och ingående, 
för de handlar om allt och alltid. Kom och var med i samtalen om 
hur vi kan förena tro, teologi och vetenskap för att finna vägen mot 
en ansvarsfull livsstil, för livets skull. 

Vi börjar med samling kl. 16.00 på fredagen och avslutar med 
eftermiddagskaffe kl. 14.30 på söndagen.
Varmt välkommen! -Pontus Gunnarsson
Samtal kring ett antal frågeställningar:     
Boken ”Planetens och kärlekens gränser” utgör bakgrund till 
kursen
Hur är världen beskaffad? För      
liten för våra anspråk på den.     
Världen sådan den ter sig för oss      
och problematisering av att vårt     
nuvarande sätt att leva kräver för      
mycket av begränsade resurser.       
(De hittills otillräckliga) försöken      
att komma tillrätta med detta. Hur      
stort handlingsutrymme finns? 
Fenomenet liv och vår relation                                                   
till allt annat levande.     
Beskrivning av det levande och      
våra relationer till detta som        
grund för vår bild av världen      
och oss själva.

Vi står inför en mycket osäker framtid. Vilka existentiella 
frågor väcker detta? Hur kan man tala om sådant vi inte vet, 
men har föreställningar om?    
Här finns ett centrum för kursen. Den existentiella dimensionen 
uppmärksammas alltmer, men blir inte särskilt tydligt beskriven. 
Utrymme för fördjupande diskussion och förslag till nya 
tankegångar och formuleringar.
Vad är ekoteologi? - Vad är ekoreformation? (Byte av 
perspektiv från det individuella till det generella – skapelsens 
frälsning)        
Här finns nästa steg: vad göra utifrån omprövningen av relationen 
mellan människan och världen i övrigt.   
Beskrivning av den ekoteologiska ansatsen och dess nytolkning av 
de gamla texterna. Nedtoning av det individuella och framhävande 
av det som förenar oss.
Hur agera som individ, som församling, som samhälle? 
Här behandlas det konkreta man kan göra som individ, som 
församlingsmedlem, som ansvarig i olika positioner men också som 
förenade inom olika former för gemensamt agerande.
Som avslutning hålls en mässa med ekoteologisk inriktning.
Medverkande:        

Antje Jackelén, ärkebiskop, Jennifer Ferguson, musiker, Bengt 
Gustavsson, professor astrofysik, Sven Hillert, präst - ekoteolog, 
Per Larsson, präst - ekoteolog, Anders Liljas, professor biokemi 
och Kåre Olsson, FD organisk kemi. 
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