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Together, we are creating
Together, participating
Together, we´re celebrating: A World Culture of Peace.

Under den annorlunda covid-19 sommaren på Stiftsgården i år har 
denna sång från Sydafrika fört oss närmare varandra. Vi har lärt oss 
att umgås, leka, fira andakter, äta och kramas på distans. Sommaren 
2020 blev en annorlunda sommar, våra läger kortades ner och två 
konfirmandgrupper blev fyra. Under hösten kommer våra ungdomar 
att fortsätta sina läger som inte blev av i sommar. 

Skolorna och arbeten drar igång efter semestern. Nu börjar en höst 
på Stiftsgården med kurser, fortbildningar och läger. Stiftsgården 
finns för er alla. Barn, ungdomar, kursdeltagare, konferensgäster och 
gäster. På Stiftsgården kan vi träffas för möten, andakt, vila, rekreation 
och gemenskap. Vi vill vara en plats där varje människa får känna 
samhörighet, mötas med respekt och tas på allvar.

Stiftsgården ställer inte in utan vi ställer om i höst. Vi kommer 
att genomföra kurser och läger som är planerat men vi följer 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varmt välkommen till Stiftsgården i höst!

Jimmy Nilsson
Programchef, Stiftsgården Rättvik

Foto: Jimmy Nilsson
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Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00

 Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  
Information gällande Stiftsgårdens verksamhet
Vi skriver ut aktuell 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 

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.

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. 

Glädje, kreativitet och omtanke - 24-26 augusti 2020 
Fortbildning för husmödrar/fäder, församlingsvärdar/ värdinnor. Parallella 
pass i mindre grupper: Spritsdekoration, blomstersmyckning, dela 
erfarenheter, skapa en receptsamling. ”Samtal helt enkelt” med Cathrine 
Tegerstrand, stiftsadjunkt för själavård i Västerås stift.

Trädvård mer än bara beskärning, del 1, 15-16 respektive  
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. Kursledare: Tobias Fischer, 
Trädspecialisten.

Foto: Sofia Gunnarsson

Inställt pga  COVID-19

Inställt pga  COVID-19

Inställt pga  COVID-19



Guida i din kyrka 16-17 september 2020
Denna kurs ger dig redskapen att möta nyfikna besökare och ge 
dem en extra dimension av sitt kyrkobesök. Kursledare är Markus 
Holmberg, kyrkoherde i Västerfärnebo-Fläckebo församling och tidigare 
domkyrkokaplan i Västerås.

Kulturinspiration, 23-24 september 2020
Kulturinspiration är en helt ny kurs. En kurs för dig som möter äldre  
och/eller 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. 

Ljud och ljus, grundkurs, 28-29 september 2020
Detta är en grundläggande kurs med tyngdpunkten på ljudet i kyrkan, hur 
det fungerar, olika utrustningar, mixerbord, mikrofoner och vad vi kan 
göra för att det ska låta bra vid olika ljudupptag. Lätt introduktion om ljus 
ges också. Kursen leds av Dag Bergkvist, Sontax.

Ljud, fördjupningskurs, 30 september – 1 oktober 2020
Stiftsgården erbjuder nu en efterfrågad tvådagarskurs som bygger på att du 
gått ”Ljud och ljus del 1”. Dag Bergkvist på Sontax är kursledare även för 
denna. Kursdagarna kommer att innehålla både teori och praktik.

Livsmedelshygien, grundkurs, 30 september – 1 oktober 2020
För alla livsmedelshanterande verksamheter är grundläggande kunskap om 
livsmedelshygien A och O. Rätt kunskaper och rutiner skapar en hållbar 
verksamhet och hjälper dig att behålla nöjda gäster. Magnus Wickman, 
Anticimex, leder kursen.

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 00eller info@stiftsgardenrattvik.se. För att ge en gåva kan ni 
swisha valfri summa till 123 037 60 61 med meddelandet ”Verksamhets-
gåva”.
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Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00

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

Foto: Lotta Backlund



Ekoteologisk omvändelse – människan i relation till övrigt liv 
2-4 oktober 2020
Den andra i en serie kurser där naturvetenskap och teologi möts om 
klimat, miljö och resurser. Vi samlas kring ett antal frågeställningar som 
är självständiga men anknutna till kursen Jorden är begränsad, men är 
människan omättlig? som gavs tidigare i år. Medverkar gör bl a KG 
Hammar, Mikael Kurkiala, Eva Katarina Agestam, Mikael Djurfeldt och 
Pekka Mellergård. 
 
Må bra-kurs för kropp och själ, 7-9 oktober 2020 
Är du arbetsgivare och har personal som har eller har haft en tuff arbets-
belastning eller sjukskriven personal som du har rehabiliteringsansvar för? 
Eller är du privatperson och vill hitta enkla hjälpmedel till rehabilitering 
efter t ex cancerbehandling eller covid-19, alternativt till att kunna hantera 
stress utan att bli sjuk?  Denna kurs ger hjälp till självhjälp i både före-
byggande och avhjälpande syfte. Kursledare: Moa Sundström.

Psykisk (o)hälsa bland barn och unga 20-21 oktober
Kursen siktar på att öka förståelsen kring orsakerna till psykisk ohälsa, 
vad som händer i hjärnan och kroppen vid psykisk ohälsa som oro, 
ångest och depression, hur personer som lider av det känner sig och 
hur du kan tänka, samtala och handla när du bemöter dem. Medverkar 
gör Rosita Bergkvist, Mind & behavior, Andrea Nilsson, Soulroom och 
Marie Hillner, Mireya.

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
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Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00

NYA ÖPPETTIDER
Receptionen:  9:00-12:00
Bokningen:  10:00-14:00 (OBS stängt v.26-v.32)

Välkommen till oss! 
Rastaurangen på Stiftsgården är stängd under sommaren. Vi ses i höst! 
Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se eller ring tel 010-160 80 00

Med reservation för ändringar.

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


