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Att riva murar och bereda väg
I november gjorde jag en resa till Tyskland och råkade av en slump befinna 
mig i Berlin just den dagen då det var 30 år sedan Berlinmuren föll. Detta 
fick mig att reflektera en del över dåtiden och nutiden.

I alla tider har människor rivit ner barriärer och kämpat för allas rätt till lika 
möjligheter och gemenskap. Här på Stiftsgården har vi sedan vi grundades 
haft dessa värderingar som ledstjärna och i vår ändamålsparagraf kan vi läsa 
att Stiftsgården ska vara en plats för kurser, läger och möten samt ge tillfälle 
till semester och rekreationsvistelse för personer som har svårt att på annat 
sätt få tillgång till sådan och huvudsakligen för ungdom.

Utifrån detta blir jag så stolt över att ha fått äran att arbeta med och värna om 
den ungdomsverksamhet som bedrivs här. Nästan varje helg har vi gästande 
ungdomsgrupper från olika församlingar och skolor runtom i landet som vi 
har glädjen att möta och kunna ge en minnesvärd helg med just gemenskap 
och paus från vardagen. 

Nu när det nya året har börjat startar vår cykel om igen där vi öppnar vägen 
för nya människor att komma hit och andas, leva och verka. Speciellt roligt 
känns vårt ungdomsläger ”Stora läger för små konfirmandgrupper” i juni 
där vi erbjuder grupper som inte själva har möjligheten att anordna läger en 
chans att riva ner murarna som står i vägen genom att komma hit och dela 
ett stort läger med andra grupper. Det här lägret känns helt rätt i vår nutid!

Vill du ge dig själv eller någon du känner chansen till semester och nya 
möten, välkommen hit på något av alla våra läger och arrangemang för såväl 
unga som gamla. Eller sök att bli volontär hos oss i höst!

Lotta Wåhlberg
Ungdomsansvarig, Stiftsgården Rättvik
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Boksidor och isklumpar, barnledarutbildning 4-5 mars 2020
I denna nya, unika kurs får du som arbetar med barn kunskap, inspiration 
och tips om hur du kan arbeta med läslust, barn i kris, energi, elavbrott, 
säkerhet, naturkunskap, tidsresor med mera. 
 
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. 
 
Trädvård mer än bara beskärning, del 1, 31 mars-1 april och 
del 2, 1-2 april 2020
I del 1 lyfter vi frågan om förvaltning av  
kyrkans trädkapital till ett övergripande  
plan. Del 2 har fokus på varför vi beskär  
träd och hur vi ska göra. Kurserna vänder  
sig till dig som både praktiskt vårdar träd  
och till dig som har ansvar för  
förvaltningen av dem. 
 
Allergier och specialkost, fördjupning 14-15 april 2020
Födoämnesallergier, intoleranser och överkänsligheter ökar i vårt samhälle 
och personer som behöver olika former av specialkost är också en del 
av vår kyrka. Hur möter vi dessa behov på ett bra sätt? Vad gör vi vid en 
allergisk reaktion? Vilka sätt finns att förebygga att någon far illa av det 
vi serverar? Kursdagarna är uppdelade på en teoridag och en praktikdag. 
Kursledare: Magnus Wickman, Anticimex. 
 
Vi söker nya volontärer
Tiden flyger när man har roligt  
och vi volontärer har precis gått  
in i vår sista termin tillsammans.  
Vill just du vara med och  
utveckla Stiftsgården, denna 
pärla vid Siljan som vi alla  
älskar? Vill du få en bred  
erfarenhet samt oförglömliga  
minnen för livet? Då borde du  
söka som volontär till hösten! Sista anmälningsdag är 19 april.

Är du intresserad eller har några frågor når du oss på 010-160 80 00 eller
volontaranmalan@stiftsgardenrattvik.se
Vi ses, kram från vollisarna!

Foto: Sofia Gunnarsson

Kapellet är öppet varje dag för bön kl. 08.00, 12.00 och 20.00. 
Vi har även kvällsmässa tisdagar och lördagar kl. 20.00 

och morgonmässa torsdagar kl. 08.00. 

Foto: Lotta Backlund



FIRA PÅSK PÅ STIFTSGÅRDEN
Välkommen att dela påskens dynamik  
med oss! Vi följer Jesus och hans  
lärjungar genom Evangeliets  
passionshistoria. Från skärtorsdagens 
blandade känslor, via långfredagens  
smärta, lidande och död till påskdagens  
(och nattens) jubel. 
 
Skriv din livsberättelse 17-19 april 2020
Under kursen får du tips, råd och inspiration till att skriva och 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.  
 
Ljud, fördjupning 20-21 april 2020
Stiftsgården erbjuder nu en efterfrågad tvådagarskurs som bygger på att du 
gått ”Ljud och ljus del 1”. Dag Bergkvist på Sontax är kursledare även för 
denna. Kursdagarna kommer att innehålla både teori och praktik. 
 
Ljussättning, 22-23 april 2020
Kunskapen att använda ljuset för att skapa effekter, lyfta fram och göra 
till exempel en bibelberättelse, julspel eller söndagsgudstjänst till något 
alldeles särskilt, efterfrågas av kyrkvaktmästare som gått våra ljudkurser. 
Svaret på detta är denna kurs som ger inblick i att även vi med relativt små 
medel kan skapa stora effekter. Kursdagarna kommer att innehålla både 
teori och praktik.
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SPORTLOVSKUL PÅ STIFTSGÅRDEN

 

Tisdagen den 25 februari kl. 11-14 är ni välkomna på sportlovskul. Det blir 
en trevlig dag för hela familjen med roliga aktiviteter. Vi startar dagen med 

utelekar, blir det snö så ta med skidorna för minivasalopp! Mellan kl. 12 och 
13 dukas en god pizza- & glassbuffé fram och efter lunch erbjuder vi pyssel 

och andra aktiviteter inomhus. 

Pris: 100 kr/person. 
Välkomna!



Blomstersmyckning – Sommar 5-6 maj 2020
Med fokus på vår och sommar inspirerar Barbro Sannehag Levin till 
blomsterutsmyckning via bordsdekorationer, kransar, buketter, girlanger 
och olika arrangemang. Vi lär oss hur vi kan använda oss av naturen till att 
dekorera och försköna. 
 
Livsmedelshygien, fördjupning varm mat, 12-13 maj 2020
Marie-Louise Danielsson-Tham återkommer med en fördjupningskurs 
i varm mat. Kursen bygger på att du har gått en grundläggande kurs i 
livsmedelshygien. 

KURSER FÖR KYRKVÄRDAR
Baskurs för nya kyrkvärdar 6-8 mars alt. 4-6 december 2020 
Identitet och roll, Kyrkvärd – då och nu, Gudstjänst – en hjärtesak, Kyrkans 
textilier 
Kyrkvärd i andakt och bön 3-5 april alt. 11-13 september 2020
Textens historia, Textens/bönens språk, Att levandegöra texten, Rösten som 
instrument, Lekmannaledd gudstjänst, Andning och avspänning 
Kyrkvärd i och med församlingen 8-10 maj alt. 13-15 november 2020
Bemötande och förhållningssätt gentemot människor i sårbarhet, glädje och 
sorg – diakonala perspektiv, Att arbeta för ett inkluderande förhållningssätt, 
Ansvarsfördelning och delaktighet 
 
Vi i vår kyrka 18 maj 2020 – nytt program för ideella medarbetare.
Väntjänstdagen 19 maj 2020 – för frivilligarbetare i väntjänsten.
Dagarna kan kombineras till ett paket med övernattning. 
 
Vi söker en ny församlingspedagog
Är det kanske du eller någon du känner?  
Om du vill veta mer om tjänsten gå in  
på vår hemsida eller vänligen kontakta  
vår programchef Jimmy Nilsson på  
010-160 80 62 eller jimmy.nilsson@svenskakyrkan.se 
 
KOMMANDE KURSER HÖSTEN 2020
24-26/8 Husmorsfortbildning  28-29/9 Ljud och ljus, grund
14-15/9 Trädvård, del 1  30/9-1/10 Livsmedelshygien, grund
15-16/9 Trädvård, del 2  2-4/10 Ekoteologikurs
23-24/9 Kulturinspiration   7-9/10 Må bra för kropp och själ 
Om du vill se mer av vårt kursutbud för hösten vänligen besök vår hemsida.
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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. 
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: Sofia Gunnarsson


