
Glädje, kreativitet  
och omtanke

Fortbildning för 
husmödrar/-fäder, församlingsvärdar/-värdinnor

Stiftsgården Rättvik 24-26 augusti 2020
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Temat för i år är ”Glädje, kreativitet och omtanke”, som kommer 
att genomsyra hela programmet. Vi inleder tillsammans och delar 
sedan upp oss i mindre grupper, då kreativiteten verkligen får 
flöda. Som vanligt bjuder vi på en hemlig resa med intressanta 
studiebesök och förstås go’fika. Avslutningsvis kommer Cathrine 
Tegerstrand, som är stiftsadjunkt i själavård, att ta upp konsten 
att lyssna men också sätta gränser i förtroendefulla samtal vid  
t ex våra soppluncher.
Varmt välkommen! 

Program:
Måndag 24 augusti
10.30	 Kaffe	och	smörgås
11.00 Välkommen och presentation
12.00 Bön och lunch
13.30 Introduktion till parallella pass 
15.00	 Hälsofika	
15.30 Parallella pass, 1
17.00 Middag
18.30 Parallella pass, 2
20.00	 Aftonbön	och	därefter	kvällsfika

Tisdag 25 augusti
8.00   Morgonbön
8.00-9.00	 	Frukosten	finns	serverad
9.00   Parallella pass, 3
10.30  Fika
11.00  Parallella pass, 4
12.30  Lunch
13.30  Hemlig resa
18.15  Åter till Stiftsgården
19.00  Supé 
21.00  Mässa
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Spritsdekoration – Iréne Spjut har hållit på med sockerkonst i cirka tio 
år	och	gått	ett	flertal	kurser	på	bland	annat	Tårtdecor.	Iréne	kommer	lära	
ut	hur	man	gör	en	bra	kristyr,	hur	man	spritsar	dropflower,	snäckor	och	
droplines samt gå igenom vilken typ av färg man använder för att färga in 
kristyr. 

Blomstersmyckning – Barbro Sannehag Levin 
äger och driver Levins Handelsträdgård utanför 
Rättvik. Barbro leder våra populära blomster-
smyckningskurser på Stiftsgården och inspirerar 
oss nu att göra vackra höstdekorationer.

Delatid – Vi delar erfarenheter, tips och tankar med varandra. T ex ”En 
modern husmors roll i kyrkan idag”. Skicka gärna in dina frågor i förväg, 
så får alla grupper chansen att diskutera dem. 

Recept – Ta med dina favoritrecept och foton på rätterna/bakverken, helst 
digitala.	Tillsammans	skapar	vi	en	receptbok	med	soppor,	matbröd,	kaffe-
bröd etc som passar vår egen verksamhet.
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Onsdag 26 augusti
8.00   Morgonbön
8.00-9.00	 	Frukosten	finns	serverad
9.00   Samtal helt enkelt
10.30  Fika
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11.00  Samtal helt enkelt
12.00  Bön och lunch
13.00  Avslutning och utvärdering
14.00  Fika och därefter hemresa
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Samtal helt enkelt – Cathrine Tegerstrand arbetar på 
Stiftskansliet i Västerås med själavård och samordnar 
Jourhavande präst och institutionssjälavården, bland annat. 
Cathrine kommer att ta upp kommunikation, lyssnandets 
konst, förtroendefulla samtal, att sätta gränser och hur man 
kan hantera ”hjälpnödighet”.



Kursavgift:    1 350 kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum	med	dusch	&	wc	 	 	 	 3	990	kr 
Enkelrum	med	wc	(dusch	i	korridor)	 	 	 3	490	kr 
Dubbelrum	med	dusch	&	wc	 	 	 	 3	490	kr	/	person
För ej övernattande tillkommer	(inkl	måltider)	 2	420	kr
Upplysningar: 
Jannike Wåhlberg, tel 010-160 80 64,     
e-post:	jannike.wahlberg@stiftsgardenrattvik.se	
Anmälan senast 24 juli (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!

Stiftsgården följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 
så om det fortfarande råder reserestriktioner och förbud mot 
att samla fler än 50 personer i augusti kommer vi självfallet 
respektera detta.

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
info@stiftsgardenrattvik.se • www.stiftsgardenrattvik.se
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