
 Väntjänstdag 

Tema: Möten vi minns

För frivilligarbetare och volontärer 
i församlingar och kommuner

Stiftsgården Rättvik tisdag 18 augusti 2020

Foto: Lotta Lirkas



Varmt välkommen till Väntjänstdagen för  
frivilligarbetare och volontärer i församlingar och 
kommuner. 

Kom till Stiftsgården och Dalarna när det är som vackrast. Njut 
av utsikt och grönska vid Siljans strand! Stiftsgården Rättvik  
inbjuder till en inspirationsdag på temat ”Möten vi minns”.

I väntjänstarbetet möter vi många olika människor i många olika 
situationer. Under den här dagen får vi inspireras och dela tankar 
kring mötet, i samtal och sång.
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Program

09.30  Kaffe, te och smörgås
10.00  ”Människor jag mött” – Stiftsgårdens mångåriga  
  medarbetare Margaretha ”Detan” Barkevall Lindborg  
  delar med sig av sina upplevelser från möten genom   
  åren.
12.00  Bön mitt på dagen i Enhetens kapell
12.15  Lunch
13.30  ”Musik jag mött” – Stiftsgårdens musikansvariga   
  Jennifer Ferguson delar med sig av sina upplevelser   
  från möten med människor och musik från hela världen.
14.30  Samling, tack för idag
14.45  Fika och hemfärd
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Kostnad: 
415 kronor per person inklusive fika och lunch.
Om du eller dina vänner vill ”landa” på Stiftsgården inför 
dagen så är det möjligt att komma redan kvällen innan mot en 
tilläggskostnad. 
Det finns också möjlighet att kombinera med programmet ”Vi i 
vår kyrka” för ideella medarbetare och personal i Svenska kyrkan 
den 17 augusti från kl 12.00, se särskild inbjudan.  
 
Upplysningar: 
Jannike Wåhlberg, tel 010-160 80 64, 
e-post: jannike.wahlberg@stiftsgardenrattvik.se  
 
Anmälan senast 4 augusti 
Vi har möjlighet att ta emot 80 personer.  
Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01,  
bokningen@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.
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