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Foto: Privat 
  Frederick Beuchners ord, “Platsen Gud kallar mig till är där min stora glädje 

möter världens rop”, har klingat genom hela min livsresa, som till slut har 
fört mig till Sverige från Sydafrika. Kanske någon undrar vilket ”rop” som 
kan komma från ett land av materiellt överflöd, där obekvämligheten av 
vårdköer, integrationsfrågor och flygskam är våra största problem. Men 
där finns rop om man lyssnar noga, rop av social utstötthet, ensamhet och 
hopplöshet. Vi har svårt att mötas öga mot öga, hjärta mot hjärta. Om vi 
lägger örat till kan vi också höra ropet från vår jords akuta situation. Ett 
rop som människor som Greta Thunberg och miljoner andra runt världen 
modigt lyssnar in och försöker svara på. Dessa tankar fyller mitt sinne när 
jag står här på Siljans sköna strand och lyssnar på viskningen från mitt eget 
inre rop. 

Stiftsgården har för tusentals människor varit en mycket viktig plats, en 
källa till andlig näring där man samlats i gemenskap och solidaritet med 
global kamp för frihet, jämlikhet och rättvisa. Nu möter gården en ännu 
större utmaning i att balansera sin egen ekonomiska hållbarhet med ropen 
på en human, integrerad och hållbar framtid för allt levande på planeten 
Jorden.

Jag är tacksam för möjligheten att engagera mig i att möta denna tidens rop 
med stöd och engagemang från min familj; Anders Nyberg, Ralph, Gabriel 
och Johanna och i den underbara gemenskap som Stiftgårdsfamiljen utgör. 

Jennifer Ferguson
Musiker, Stiftsgården Rättvik
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FIRA JUL PÅ STIFTSGÅRDEN
23-26 december 2019
Här väntar god mat, sång, lek
och vilsam tillvaro. Tillsammans 
delar vi julens budskap i Enhetens 
kapell och Rättviks kyrka. Här 
ges tillfälle att mötas i alla åldrar. 
I vår fina miljö formar du dina 
juldagar utifrån det program 
som erbjuds. På julaftonskvällen 
brukar tomten titta in och alla       
får en julklapp.

Global trettonhelg, jämställdhet 3-6 jan 2020 
(OBS snart fullbokat) Om och om igen bevisas att jämlikhet mellan 
kvinnor och män, politiskt, ekonomiskt och socialt, bidrar till alla 
dimensioner av hållbar utveckling. Bland de medverkande finns 
feministpastorn Esther Kazen och fredsforskaren Peter Wallensteen. Läs 
mer och anmäl dig på www.stiftsgardenrattvik.se/global-trettonhelg/ 
Upplysningar: global@stiftsgardenrattvik.se

Hållbar förvaltning och inomhusklimat, del 1, 27-28 jan 2020
Konservator Ann-Cathrin Rothlind är kursledare och blandar teori och 
praktik. Miljöfaktorer, lagar, städning, vårdplaner, föremålssäkerhet, hur 
man förebygger skador och slitage är några av ämnena som tas upp.
Hållbar förvaltning och inomhusklimat, del 2, 29-30 jan 2020
Fördjupningskurs för dig som tidigare deltagit i del 1, se ovan, eller i ”Vård
och underhåll” del 1.

Jorden är begränsad, men är människan omättlig? 31 jan – 
2 feb 2020
Under de här kursdagarna fördjupar vi kunskapen och samtalen i den största 
existentiella fråga världen har att hantera.Ärkebiskopen och andra 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.

Från årskiftet ändrar vi våra tider för kvällsmässa och morgonmässa. 
Kvällsmässa, tisdagar och lördagar kl. 20.00. 
Morgonmässa, torsdagar kl. 08.00. 
Övriga dagar öppnar kapellet för bön kl. 08.00, 12.00 och 20.00.



Kulturinspiration, för dig som arbetar med äldre och barn, 
11-12 feb 2020
Kursen vänder sig till dig som arbetar med äldre personer eller med barn 
inom kyrkan, vid hembygdsgårdar, äldreboenden etc. Det här är en 
inspirationsfortbildning för dig som är intresserad av att arbeta med kultur, 
tidsresor och historia.

Seminarium om den aktuella situationen i Tanzania, 12-13 feb 
2020
Tanzania och Sverige har en lång och stark relation,
såväl politiskt som kyrkligt. Under två 
dagar får vi möta flera som arbetar med 
relationer i landet och lära oss om hur 
utvecklingen påverkar församlingar och stift 
med vänrelationer inom Evangelical Lutheran 
Church in Tanzania (ELCT). Bland andra 
medverkande finns Tanzanias ambassadör, Teol Dr Willibrod Peter Slaa.
Upplysningar: pontus.gunnarsson@stiftsgardenrattvik.se

Boksidor och isklumpar, barnledarutbildning 4-5 mars 2020
I denna nya, unika kurs får du som arbetar med barn inom t ex kyrkan och 
förskolan kunskap, inspiration och tips om hur du kan arbeta med läslust, 
barn i kris, energi, elavbrott, säkerhet, naturkunskap, tidsresor med mera.

Ljud och ljus 9-10 mars 2020
Grundläggande kurs med tyngdpunkten på ljudet i kyrkan. Lätt 
introduktion om ljussättning. Kursdagarna innehåller både teori och 
praktik. Kursledare är Dag Bergkvist.

Guida i din kyrka  26-27 mars 2020
Kurs för kyrkvaktmästare, kyrkvärdar, sommarvärdar, församlingsråd 
och kyrkoråd. Kyrkoherde Markus Holmberg har mångårig erfarenhet av 
att utbilda guider i Uppsala domkyrka. Nu får vi ta del av hans kunskap 
och erbjuder inspirerande dagar om guidningens grunder i kyrkan och 
strategier för ett lyckat möte med nyfikna besökare i din kyrka. 
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Du har väl inte missat att det är Jullovskul på Stiftsgården den 29 
december kl. 10:00. Arrangemanget är kostnadsfritt och arrangeras av 
IOGT-NTO enligt deras koncept “Vit jul”. Stiftsgården bjuder på korv 

och saft. För mer information gå in på vår hemsida 
www.stiftsgardenrattvik.se 

Välkomna!



VÄLKOMMEN PÅ LÄGRET MELLAN19! 
27-30 december 2019
I mellandagarna arrangeras ett 
läger för dig som är mellan 15 och 18 år. 
Det blir lek, lärande, dans, diskussion, 
andakter och mycket mer. Vi på lägret 
hjälps åt med matlagning, städning och fix. 
Vi fyller Enhetens kapell med sång och 
bön och avslutar hela lägret med en 
festmåltid för att fira in det nya året. 
Kom, det blir hur kul som helst!!

KURSER FÖR KYRKVÄRDAR
Kyrkvärd i Guds tjänst 7-9 februari 2020
Gudstjänstens kärnvärden • Liturgi och symboler • Gudstjänstens nu och då • 
Kristet liv i bilder och symboler • Kroppsliturgi – att fylla rummet med närvaro 
Baskurs för nya kyrkvärdar 6-8 mars 2020
Identitet och roll • Kyrkvärd – då och nu •  Gudstjänst – en hjärtesak 
Kyrkans textilier 
Kyrkvärd i andakt och bön 3-5 april 2020
Textens historia • Textens språk/bönens språk • Att levandegöra texten 
Rösten som instrument • Lekmannaledd gudstjänst • Andning och avspänning 
Kyrkvärd i och med församlingen 8-10 maj 2020
Bemötande och förhållningssätt gentemot människor i sårbarhet, glädje och 
sorg – diakonala perspektiv • Att arbeta för ett inkluderande förhållningssätt • 
Ansvarsfördelning och delaktighet
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Välkommen till oss!
Du som gäst är alltid välkommen att äta 
gott och bo hos oss när du vill. Dagens 
lunch serveras alltid måndag-lördag 
kl 11.30-13.30. På söndagar dukas det 
upp till en stor lunch- och dessertbuffé 
mellan 12.00-14.00. Särskilda julmåltider under advent och jul. 
Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se eller ring tel 010-160 80 00

Med reservation för ändringar.

 Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  

Foto:Altea Blomkvist

KOMMANDE KURSER VÅREN 2020
-   Trädvård mer än bara beskärning, 
    del 1 31/3-1/4, del 2 1-2/4
-   Allergier och specialkost, 
    fördjupning 14-15/4

Foto:Lotta Backlund

-   Skriv din livsberättelse 17-19/4
-   Ljud, fördjupning 20-21/4
-   Ljus, fördjupning 22-23/4


