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Går det att vara normal mitt i det onormala?

Foto: Roland Söderberg

Oro breder ut sig och ovisshet inför framtiden känns ibland som det enda
vi med visshet har. Situationen är allvarlig för hela världen och som ofta
är det de redan mest utsatta som drabbas hårdast, både i vår närhet och
globalt. På Stiftsgården är situationen också onormal. Antalet lunchgäster
har minskat drastiskt och avbokningarna snarare regnar än duggar över
oss.
Hur gör man då i sådana tider? Kan man ändå försöka hålla fast vid
det som är normalt? På Stiftsgården har vi bestämt oss för en långsam
anpassning, steg för steg. Vi följer alla myndighetsråd och gör riskanalyser
av varje evenemang. Vi försöker ställa om istället för att ställa in och att
stå för normalitet mitt i det onormala. Så vi levererar mat på nya sätt,
genomför kurser och firar gudstjänster så länge vi får och klarar av det.
Vi får tro att om vi hjälps åt att hantera det här onormala så får vi snart
återgå till det normala.
Be för hela världen och för oss i biskop Mikaels bön:
Vi ber om omsorg mellan människor,
om medmänsklighet och kloka beslut.
Ge vishet och stadga åt alla med ansvar.
Låt oss använda vår oro till tjänst för allas bästa.
Kom med din heliga ande!
I Jesu namn
Amen

Pontus Gunnarsson
Föreståndare, Stiftsgården Rättvik

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

Information gällande Stiftsgårdens verksamhet april och maj
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Då läget vi befinner oss i idag kan vända snabbt kan vi dessvärre inte
garantera att vi kommer genomföra alla aktiviteter och kurser Stiftsgården
planerat. Vi skriver ut ny information regelbundet på vår hemsida samt på
våra sociala medier. Om ni har några funderingar kontakta oss på
010-160 80 00 eller info@stiftsgardenrattvik.se
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GLAD PÅSK
Önskar personalen på Stiftsgården
Vi söker nya volontärer
Tiden flyger fram 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: Lotta Backlund

Midsommarfirande, 17-19 juni 2020
Kom och fira midsommar med oss på Stiftsgården! Vi plockar blommor,
binder kransar, lövar majstången och dansar tillsammans. Du är också
välkommen att äta god, traditionell midsommarmat hos oss. Kom ihåg att
förbaka bord. Fåtal rum kvar.

Allergi och specialkost, fördjupningskurs 16-17 juni 2020
Födoämnesallergier, intoleranser och överkänslighet 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? Kursen är
uppdelad på en teoridag och en praktikdag som leds av Magnus Wikman,
matsäkerhets- och skadedjurstekniker på Anticimex även tidigare kock.

Musik vid Siljan vecka 27 2020
Du som tycker om att sjunga eller kanske spelar något instrument, kom till
Stiftsgården vecka 27 – den klassiska Musik vid Siljan-veckan. De som
vill, samlas på förmiddagarna för sång och spel. Därefter finns konserter
och kurser i omgivningarna att ta del av. Fåtal rum kvar.

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

Se Hit – semester med innehåll för alla åldrar 6-10 juli 2020
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Se Hit är en möjlighet för dig som vill njuta av Stiftsgårdens sommarliv
och samtidigt träffa sköna människor att samtala och kanske göra utflykter
med. På sommaren fylls gården med olika ungdomsläger, vuxenläger,
hotellgäster, sång, bus och möten mellan människor av skilda slag. Du är
varmt välkommen till Stiftsgården!
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Foto: Kerstin Kollander

Vi i vår kyrka, 17 augusti 2020

Ideella medarbetare och anställda som arbetar med ideella bjuds in
till en dag och kväll för uppmuntran och påfyllning av energi. Korta
föreläsningar varvas med gruppsamtal och inspirationspass.

Väntjänstdag – tema ”Möten vi minns”, 18 augusti 2020

Frivilligarbetare och volontärer i församlingar och kommuner hälsas
välkomna till Stiftsgårdens årliga Väntjänstdag. Under den här dagen får
vi inspireras och dela tankar kring mötet, i samtal och sång. Margaretha
”Detan” Barkevall Lindborg berättar om ”Människor jag mött” och
Stiftsgårdens musikansvariga Jennifer Ferguson delar med sig av ”Musik
jag mött”. Kan kombineras med Vi i vår kyrka 17 augusti 2020.

Fortbildning för husmödrar/fäder, församlingsvärdar/
värdinnor 24-26 augusti 2020
Seniordagar 27-30 augusti 2020

Välkommen till årets seniordagar som vänder sig till alla 60+. Samtal
blandas med högläsning och mjukgörande övningar för kropp och själ,
promenader, skapande aktiviteter och en hel del sång och musik.

Stötta Stiftsgården med en gåva eller köp presentkort!
I dessa tider behöver vi ert stöd mer
än någonsin. Vi skulle bli oerhört
tacksamma om ni vill köpa presentkort
eller ge en gåva till vår verksamhet.
För att köpa presentkort kan du
kontakta vår reception på 010-160 80 00
eller info@stiftsgardenrattvik.se. För att
ge en gåva kan ni swisha valfri summa
till 123 037 60 61 med meddelandet
”Verksamhets gåva”.

Foto: Magnus Aronson
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Trädvård mer än bara beskärning, del 1, 21-22 september och
del 2, 22-23 september 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.

www.stiftsgardenrattvik.se

Kulturinspiration, barnledarutbildning 23-24 september 2020
Kulturinspiration är en helt ny kurs. En kurs för dig som möter äldre
och barn i ditt arbete. Genom en härlig blandning av rekvisita och kultur
– hembygd, fäbodar, när och fjärran, dialekt, tidsresor, berättelser och
böcker förmedlar kursledaren Ulrika Lissmyr upplevelser som ger både
kunskap och underhållning.

Må bra för kropp och själ – friskvård för personalen 7-8
oktober 2020
Förebygg utbrändhet eller få enkla hjälpmedel att komma tillbaka till
arbetslivet. Enkla och användbara verktyg att använda i vardagen lärs ut.

KURSER FÖR KYRKVÄRDAR
Kyrkvärd i andakt och bön 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 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
Baskurs för nya kyrkvärdar, 4-6 december 2020
Identitet och roll, Kyrkvärd – då och nu, Gudstjänst – en hjärtesak, Kyrkans
textilier
Med reservation för ändringar.

NYA ÖPPETTIDER I APRIL OCH MAJ

Receptionen:
Bokningen:
Telefon: 		

11.00-14.00
9.00-12.00 och 13.00-15.00 mån-fre
9.00-15.00

För mer information se vår hemsida eller våra sociala medier.
www.facebook.com/stiftsgarden/
@stiftsgardenrattvik
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Välkommen till oss!

Dagens lunch serveras alltid
måndag-lördag kl. 11.30-13.30
och söndagar kl.12.00-14.00.
Foto: Lotta Backlund
Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se eller ring tel 010-160 80 00

