Vi i vår kyrka
För ideella medarbetare
och för anställda som arbetar med ideella

Stiftsgården Rättvik måndag 17 augusti 2020

Foto: Lotta Backlund

Varmt välkommen till Stiftsgården Rättvik och en dag
för uppmuntran och påfyllning för kyrkans mycket
betydelsefulla ideella medarbetare! Korta föreläsningar
varvas med gruppsamtal och inspirationspass. Även
anställda som arbetar med ideella är varmt välkomna
och utöver det gemensamma programmet har ni ett eget
pass för erfarenhetsutbyte och samtal.
Vi bjuder in till en inspirerande eftermiddag och kväll,
där vi får stanna upp i vardagen och lyssna och samtala
med varandra om det som är viktigt för oss. Vi får
också njuta av den vackra naturen i försommartid och
inte minst av den goda maten.
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Program
12.00
Bön mitt på dagen i
		Enhetens kapell
12.15

Lunch

13.30
Vi i vår kyrka 		
om idealitet/att vara kyrka
		
Jimmy Nilsson, programchef
		Stiftsgården Rättvik
		
Därefter samtal i grupper.
15.00

Eftermiddagskaffe

15.30
		
		
		

Naturhälsomeditation
Lotta Lirkas tar oss med på en stillsam
meditationsvandring i vår vackra natur i
försommartid. Kort och långsam promenad.
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16.45
Vi i vår kyrka – om ideellas betydelse för
		verksamheten.
		
Pontus Gunnarsson, föreståndare Stiftsgården Rättvik och
		
tidigare kyrkoherde i Hedemora församling
17.00

Middag

18.00
		

Framåtblick – Hur ser önskat läge ut? Hur kan vi mötas?
Samtal i grupper. Grupp 1: ideella. Grupp 2: anställda.

19.00
Linedance
		
Anna-Britta Backlund lär oss de enklaste stegen till
		medryckande musik.
		
Både dansare och den som väljer att vara åskådare får
		
garanterat en trevlig stund.
20.00

Kvällsandakt

Kostnad:
695 kronor per person inklusive lunch, kaffe och middag.
Om du vill ta det lugnt och fika på kvällen samt övernatta på
Stiftsgården och äta en god frukost nästa dag, så går det bra mot
tillägg 730 kr (enkelrum med wc alternativt del i dubbelrum med
wc och dusch) eller 980 kr (enkelrum med wc och dusch).
Det finns också möjlighet att kombinera med Väntjänstdagen för
frivilligarbetare i församlingar och kommuner den 18 augusti från
kl 9.30, se separat inbjudan.
Anmälan senast 4 augusti (senare anmälan i mån av plats)
Till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01,
bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Upplysningar:
Jannike Wåhlberg, tel 010-160 80 64,
jannike.wahlberg@stiftsgardenrattvik.se
Samåkning
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart. Samåk
i bil eller ta tåget. Mer information finns på bekräftelsen.
Med reservation för ändringar.
Avbokningsregler
Kursanmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi enligt
nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare.
Deltagaravgift
5-2 dagar före kursstart 50 %
1-0 dagar före kursstart 100 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in arrangemanget vid för få deltagare.
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