
Skriv din 
livsberättelse

Helgkurs i kreativt skrivande
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Vill du skriva om ditt liv?
Här är kursen som hjälper dig att skriva bättre
Det finns många skäl att skriva sitt livs historia. Kanske vill du berätta 
om livet förr för nya generationer? Kanske har du varit med om något 
kämpigt och kommit igenom med nya insikter? Kanske vill du berätta 
den fantastiska och osannolika historien som ingen hittills känt till? 

Det är lätt att känna sig inspirerad i början, men sedan kan det bli 
svårare. Hur hittar man den röda tråden och en bra struktur? Får man, 
kan man och ska man berätta ”allt”? Hur gör man så att berättelsen 
lyfter? 

Välkommen till kurshelg på Stiftsgården i Rättvik! Under helgen 
får du tips, råd och inspiration till att skriva och får lära dig mer 
om hur berättelsen om ditt liv kan bli läsvärd för fler. Föredrag och 
genomgångar varvas med korta skrivövningar där du också får dela dina 
texter med andra. Kursen passar både vana skribenter och mer ovana. 

Välkommen!

Kursledare 
Inger Lundin är i grunden 
journalist men har i mer än tjugo 
år jobbat som redaktör och 
förläggare på Libris förlag, varav 
de sista åren som förlagschef. 
Sedan sommaren 2015 driver 
hon egen verksamhet där hon 
erbjuder sina tjänster som skribent, 
redaktör och skrivarcoach. På 
Libris har hon jobbat med alltifrån romaner, livsberättelser och bildsatta 
barnböcker till speciallitteratur om tro, personlig utveckling och inre 
hälsa. Läs mer på www.ingerlundin.se
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I Enhetens kapell på Stiftsgården hålls andakter kl 8, 12 och 20 
varje dag. Mässa tisdag kväll, torsdag morgon och lördag kväll. 
Alla som önskar närvara är varmt välkomna!

 

Fredag 17 april
Incheckning och välkommen med fika 
15:00-17:45  Första kurspasset
18:00   Middag 
20:15   Kvällste

Lördag 18 april
08:15   Frukost
09:00-12:00  Andra kurspasset. Inkl kaffe
12:00   Lunch 
   Fri tid (frivilliga skrivövningar för den som vill och en av  
   möjligheterna att ha kvartssamtal med Inger Lundin) 
   Inkl kaffe
15:00-17:45  Tredje kurspasset
18:00   Middag 
20:30   Kvällste

Söndag 19 april
08:15   Frukost
09:00-12:00  Fjärde kurspasset. Inkl kaffe 
12.00   Sammanfattning och utvärdering 
12.30   Avslut med söndagsbuffé

Några röster från tidigare kurser:
”Underbar helg som gav mig mycket. Den kommer att vara med mig länge.”

”Bra upplägg med alla delar i ett skrivande och korta intensiva genomgångar. Och 
Inger var en klippa på att förklara så att jag förstod.”

”Det svåra blev begripligt. Kul och informativt”.
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Kursavgift:    2 800 kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    3 525 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   3 025 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    3 025 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 955 kr

Upplysningar: 
Jannike Wåhlberg, tel 010-160 80 64,       
e -post: jannike.wahlberg@stiftsgardenrattvik.se 

Anmälan senast 16 mars (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig   
till våra kurser!

Det finns möjlighet att söka bidrag ur Stiftsgårdens vistelsefond. 
Skicka ett brev till Stiftsgården märkt ”Vistelsefonden”. Skriv vad 
du heter, motivering samt att det gäller ”Skrivarkurs april 2020”. 
Eller mejla din ansökan till fonder@stiftsgardenrattvik.se. 

Med reservation för ändringar.
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.

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
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