
EN GENERATIONSÖVERSKRIDANDE 
KLIMATRÖRELSE - HUR BYGGER VI ETT 

RELEVANT SAMARBETE?
Ett generationsöverskridande samtal kring klimaträttvisa 

med medverkande på plats och via länk. Hur går vi 

från ord till handling i den angelägna agendan för 

klimaträttvisa? Hur hörs barns och ungas röster?  Vad 

är kyrkans roll och uppdrag i de utmaningar vi står i? 

Hur ser det ekumeniska och interreligiösa samarbetet ut 

– och hur kan det fortsätta fördjupas?

AGERAUTBILDNING
Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella 

rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka lokalt 

i globala orättvisor? Då ska du bli Ageravolontär! 

Som en del av Global trettonhelg arrangeras både 

en grund- och fortsättningsutbildning för nya och 

gamla Ageravolontärer. Läs mer här: https://www.

svenskakyrkan.se/act/ageravolontar.

Global 
trettonhelg

Under samma himmel bygger vi en 
klimaträttvis värld

Stiftsgården Rättvik
3-6 januari 2021

MUSIKWORKSHOP FÖR MILJÖ OCH FRED 
MED JENNIFER FERGUSON

Att dela varandras sånger är att dela liv och bygga fred, 

det är att bejaka vår potential genom att se den andres, 

och växa som människa, kyrka och global gemenskap. 

Vi får tillsammans sjunga och inspirera varandra genom 

sång och rörelse.

Lite kort om Jennifer Ferguson

Jennifer Ferguson, musiker gjorde karriär i Sydafrika 

under 80- och 90-tal 

som singer-songwriter 

och skådespelare på 

legendariska Market 

Theater i Johannesburg 

och kulturpolitiker i 

Nelson Mandelas regering. 

Stiftsgårdsmusiker på 

Stiftsgården i Rättvik.

GLOBAL TRETTONHELG ANORDNAS AV:



KOSTNAD
Programmet är gratis för alla. Priserna nedan täcker kost 

och logi. Sök gärna fondmedel för att kunna komma. 

Läs mer om detta här: https://stiftsgardenrattvik.se/

vara-fonder/

Lägergård – 2435 kr

Enkel u dusch – 3395 kr

Enkel m dusch – 4165

Dubbel m dusch – 3395 kr/person

Ej logi – 1755 kr

Barn 5-12 år – 570 kr

Barn 0-4 år – gratis

Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050

Vid avbokning debiterar vi enligt nedanstående: 

28-8 dagar före start  0 %

7-0 dagar före start 50 %

MER INFO
program@stiftsgardenrattvik.se

tel: 010-160 80 00, Bokning; 010-160 80 01

www.stiftsgardenrattvik.se

VÄLKOMMEN!
Under trettondagshelgen samlas vi som är intresserade 

och engagerade för en hållbar och rättvis värld! Vi som 

tror på alla människors lika värde och vill vara med och 

göra skillnad! Vi samlas för att dela erfarenheter, lära oss 

mer och inspireras. Helgen bjuder på föreläsningar och 

panelsamtal med Act Svenska kyrkans olika aktörer som 

arbetar med klimatanpassning samt spännande möten 

med andra engagerade från hela Sverige.

ANMÄLAN
Anmälan senast 30 november till bokningen@

stiftsgardenrattvik.se 

Vid anmälan ange följande: Förnamn och efternamn, 

postadress, mailadress, mobilnummer, typ av rum, 

matpreferenser (endast allergier, arrangemanget är lakto-

ovo-vegetariskt), ev barn och deras namn och ålder. 

RES HÅLLBART
Ta tåget och få en fin promenad på 20 min. Bli medlem i 

fb-gruppen Samåkning Stiftsgården Rättvik och erbjud/

sök skjuts.

BRA ATT VETA: 
• Mötesbyrån och logi öppnar 3 januari kl. 13.30

• Första programpunkt är kl. 16.00

• Sista programpunkt är mässa 6 januari kl. 11.00

• Möjlighet att köpa lunch på Stiftsgården efter 

mässan. 

• Ta med festkläder till trettondagsafton

• Stiftsgårdens sommarvolontärer 2020 har 50 % 

rabatt 

• Aktiviteter finns under vissa pass för barn

PROGRAM
Global trettonhelg kommer att fyllas med spännande 

och intressanta programpunkter med medverkande från 

olika delar av Sverige och världen som engagerar sig för 

klimaträttvisa. Vi kommer få möjlighet att samtala med 

varandra, genomföra en Folk-act, gå på pilgrimsvandring 

med mycket mera! Nedan finns mer information om 

några av programpunkterna. 

HUR HANTERAR VI EFFEKTERNA AV 
CORONA-PANDEMIN OCH KLIMATKRISEN 

PÅ ETT GENUSRÄTTVIST SÄTT? 
I detta seminarium belyser vi sambandet mellan 

effekterna av coronakrisen och klimatkrisen och 

samtalar kring hur vi kan bemöta dem. När vi tittar på 

effekterna av coronakrisen och klimatkrisen ser vi att de 

har flera likheter som bygger på strukturella ojämlikheter 

och diskriminering. Upprätthållandet av det dagliga 

livet både i coronakrisen och klimatkrisen säkras av det 

betalda och obetalda vårdarbetet på sjukhus, vårdhem, 

äldreboenden och i hemmen. Hur kan vi arbeta för att 

minska de långsiktiga negativa effekterna på jämlikhet 

och traditionella könsroller? Hur arbetar Act Svenska 

kyrkans partner med detta? 


