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Nu är det äntligen dags för de nya volontärerna att ta över gården.
Vi är alla taggade och fyllda med förväntan över vad detta år har att
erbjuda. Att även få möjligheten att bo i fina Rättvik och att ha Siljan
som utsikt varje dag är ett stort plus.
Med kylan kommer även hösten med alla dess aktiviteter på Stiftsgården
med stormsteg. Vi ser fram emot alla läger, konferenser, utbildningar,
kurser och andra arrangemang där människor från olika delar i landet
kommer hit och ger liv till Stiftsgården. Vi hoppas på att just du vill ta
del av all dess glädje som finns här på gården med oss!
Vi välkomnar er till den underbara Stiftsgården och vi volontärer kan
inte bärga oss från att träffa er alla, tills vi möts, ta hand om er!
Varmt välkomna!

Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00

Med vänliga hälsningar från de nya volontärerna
Nathalie, Anna, Amanda, Moa, Vera och Andreas

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

www.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
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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.
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Allergi och specialkost, fördjupningskurs, 27-28 oktober
2020

Födoämnesallergier, intoleranser och överkänslighet ökar i vårt samhälle
och personer som behöver olika former av specialkost är också en del av
vår kyrka. Hur möter vi dessa behov på ett bra sätt? Kursen är uppdelad
på en teoridag och en praktikdag och leds av Magnus Wikman,
matsäkerhets- och skadedjurstekniker på Anticimex och tidigare kock.

Kyrkväktarfortbildning 3-5 november 2020

En bred fortbildning som tar upp intressanta och aktuella ämnen nära
kyrkväktarens vardag. Årets rubrik: När livet vänder! Våra frågor den 2
november.

Ljussättning 12-13 november 2020
Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00
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Kunskapen att använda ljuset för att skapa effekter, lyfta fram och
göra till exempel en bibelberättelse, julspel eller söndagsgudstjänst till
något alldeles särskilt, efterfrågas av kyrkvaktmästare som gått våra
ljudkurser. Svaret på detta är denna kurs som ger inblick i att även vi
med relativt små medel kan skapa stora effekter. Kursdagarna innehåller
både teori och praktik.

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

Livsmedelshygien varm mat, fördjupningskurs 18-19
november 2020
Kursen ger fördjupade kunskaper om hur vi kan förebygga att våra gäster
blir sjuka av maten samt hur vi minskar matsvinnet. Fokus ligger på varm
mat, tillagning, varmhållning, nedkylning, förvaring och uppvärmning och
även råvaruval. Ett avsnitt handlar om etiska aspekter på val av kött och
köttprodukter.
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Omvändelse - hushållning inom planetens gränser, ekoteologi
del 3, 20-22 november 2020

Ekonomi och teologi • Ekonomi och naturvetenskap • Coronakris och
klimatkris • Kan vi leva ekologiskt omvända?

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 00 eller på info@stiftsgardenrattvik.se. För att ge en
gåva kan ni swisha valfri summa till 123 037 60 61 med meddelandet
”Verksamhets-gåva”.

Blomstersmyckning vinter, 2-3 december 2020
Med fokus på vinter och jul inspirerar Barbro Sannehag Levin till
blomsterutsmyckning via bordsdekorationer, kransar, buketter, girlanger
och ljusarrangemang. Vi lär oss hur vi kan använda oss av naturen till att
dekorera och försköna och deltagarna får många vackra alster att ta med
hem. Vi får också en trevlig berättarkväll tillsammans.
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Hållbar förvaltning och inomhusklimat, del 1, 22-23 februari
2020
Konservator Ann-Cathrin Rothlind är kursledare och blandar teori och
praktik. Miljöfaktorer, lagar, städning, vårdplaner, föremålssäkerhet, hur
man förebygger skador och slitage är några av ämnena som tas upp.
Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00

Hållbar förvaltning och inomhusklimat, del 2, 24-25 februari
2020
Fördjupningskurs för dig som tidigare deltagit i del 1, se ovan, eller i
”Vård och underhåll” del 1.

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

FIRA JUL PÅ STIFTSGÅRDEN

www.stiftsgardenrattvik.se

23-26 december 2020
Kom och fira en traditionell jul i gemenskapens tecken hos oss! Vi delar
julens budskap i Enhetens kapell samt i närbelägna Rättviks kyrka. Det
finns också tid för sång, pyssel och lek liksom god mat och skön vila.
Julvärdar finns på plats hela helgen. Programmet färdigställs under hösten.
Du väljer dock alltid själv vad du vill delta i.

Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00

Vi behöver minst 20 anmälda senast fredagen den 11 december för att kunna
genomföra julfirandet.

KURSER FÖR KYRKVÄRDAR
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

Med reservation för ändringar.

Foton: Lotta Lirkas

ÖPPETTIDER

Receptionen				Bokning
Mån-tors 9:00-15:00			
Mån-fre 9:00-14:00
Fredagar 9:00-19:00
Lördagar 9:00-16:00
Söndagar 9:00-13:00			
(OBS stängt v.42)
För att kunna skapa trygghet och distans för våra kurser och
gruppbokningar kommer vi att fortsätta hålla restaurangen stängd för
externa gäster. Vi kommer dock att sälja varma lunchlådor, mot Swish,
vid vår entré. Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se eller ring
tel 010-160 80 00. Varmt välkomna!

