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Snart är fastan över
Fastan har varit lång. Normalt brukar den vara över då vi firar påsk, men i år
fortsätter den. Pandemin är som en lång fasta och vi längtar efter en påskdag
efter den.
Stiftsgården har under det gångna året fått känna starkt stöd från alla våra
vänner, genom förböner och gåvor. Det är fantastiskt och har varit oerhört
viktigt för oss, inte minst genom att det hjälpt oss att orka fortsätta kämpa
trots svårigheter och permittering. Tack alla som stöttat oss!
Nu när vi förhoppningsvis snart får återgå till normal verksamhet är min
vädjan till alla – privatpersoner och ansvarstagare inom kyrkan – att inte
glömma oss. Vi vill slippa behöva vädja om gåvor och stöd. Istället vill vi få
välkomna er hit och göra det vi är bra på: erbjuda möten, utveckling, skänka
vila och ge näring åt hopp och tro. Så kom ihåg oss när ni ska boka vistelser,
kurser, läger, personaldagar och annat.
Välkomna tillbaka till oss, när pandeminfastan är över och vi får återuppstå
till normalt socialt liv!

Pontus Gunnarsson
Föreståndare, Stiftsgården Rättvik
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Önskar personalen på Stiftsgården
Må bra för kropp och själ, 28-30 april 2021
Förebygg utbrändhet eller få enkla hjälpmedel att komma tillbaka till
(arbets)livet. Enkla och användbara verktyg att använda i vardagen lärs ut.
Kursledare: Moa Sundström.

Foton: Sofia Gunnarsson

Blomstersmyckning – Vår, 4 maj 2021
Med fokus på våren inspirerar Barbro Sannehag Levin till
blomsterutsmyckning via en rad olika arrangemang. Vi lär oss hur vi kan
använda oss av naturen till att dekorera och försköna och besöker hennes
handelsträdgård.

Varm mat – fördjupning i livsmedelshygien, 5-6 maj 2021
Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien vid
Grythytte akademi och städexpert känd från ”Hela Sverige Städar” och
”Rent hus”, leder en fördjupningskurs i varm mat. Kursen bygger på att du
har gått en grundläggande kurs i livsmedelshygien.

Guida i din kyrka, 11-12 maj 2021
Kyrkvägen 2
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Kyrkoherde Markus Holmberg erbjuder
inspirerande dagar om guidningens grunder
i kyrkan och strategier för ett lyckat möte
med nyfikna besökare i din kyrka.
Foto: Lotta Backlund

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

Hållbar förvaltning, del 1, 17-18 maj 2021
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.

Hållbar förvaltning, del 2, 19-20 maj 2021
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Fördjupningskurs för dig som tidigare deltagit i del 1, se ovan, eller i
”Vård och underhåll” del 1.

Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00

NYHET – DIGITAL FÖRELÄSNINGSSERIE

Vi planerar en helt digital föreläsningsserie under våren med målet att
sprida kunskap i aktuella ämnen och så gott det nu går på distans skapa
”Stiftsgårdskänsla” och gemenskap. Många längtar hit och vi längtar efter
att gården ska fyllas på nytt. Här får du chansen att lyssna på intressanta
föredragshållare och samtala med andra deltagare under ett par timmar.
Den som vill kan sedan stanna kvar och vara med på lunchandakten, som
sänds från Enhetens kapell på Stiftsgården.

Ljud i kyrkomiljö, grundkurs, 24-25 maj 2021
Detta är en grundläggande kurs med tyngdpunkten på hur ljudet i kyrkan
fungerar, olika utrustningar, mixerbord, mikrofoner och vad vi kan göra
för att det ska låta bra vid olika ljudupptag. Kursen leds av Dag Bergkvist,
Sontax.

Streaming i kyrkomiljö, grundkurs, 26-27 maj 2021
Lär dig grunderna i att streama kyrkliga aktiviteter. Deltagarna använder
egen mobiltelefon och tillbehör. Vi erbjuder ett utrustningspaket för de
som önskar. Kursledare: Andreas Wikblad-Bohm och Jimmy Nilsson,
Stiftsgården Rättvik.

Trädvård – mer än bara beskärning? Del 1, 1-2 juni & del 2,
3-4 juni 2021
Kurserna vänder sig till dig som har ansvar
för förvaltningen av träd och som praktiskt
vårdar träd. I del 1 lyfter vi frågan om
förvaltning av kyrkans trädkapital till ett
övergripande plan. Del 2 har fokus på
vikten av ett långsiktigt och hållbart
perspektiv på varför vi beskär träd och hur
vi ska göra. Kursledare är Tobias Fischer,
Trädspecialisten AB.
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Stiftsgården arbetar med Svenska Kyrkans färdplan för klimatet
Den 1 mars startade projektet Värderingsförändring och klimatkrisens
andliga och existentiella aspekter, som leds av Stiftsgården Rättvik. Projektet
är en del av Svenska Kyrkans färdplan för klimatet, vilken har som
målsättning att leda fram till klimatneutralitet 2030.
Projektet är en förstudie som pågår till årsskiftet och det har följande mål:
•
Skapa ett nätverk av mötesplatser som på olika sätt bär och reflekterar
klimatkrisens andliga dimensioner.
•
Ta fram en modell/struktur för reflektion kring klimatkrisens andliga
och existentiella aspekter. Detta görs genom samverkan vad gäller 		
innehåll, metoder, kunskapsutbyte och målgrupper i ett nätverk 		
av mötesplatser.
•
Öka kunskapen och medvetenheten om dessa frågor i Stiftsgårdens
alla kurser och i ungdoms-verksamheten och därmed få spridning 		
bland unga i Svenska kyrkan i hela landet.
Upplysningar:
Pontus Gunnarsson, föreståndare, pontus.gunnarsson@svenskakyrkan.se och
Jannike Wåhlberg, projektledare, jannike.wahlberg@svenskakyrkan.se

Ekoteologi, del 3
4-6 juni 2021

Allergi och specialkost
16-17 juni 2021

Husmorsfortbildning
30 augusti - 1 september 2021

Kulturinspiration
13-15 september 2021

Med reservation för ändringar.

ÖPPETTIDER

Receptionen			Bokningen			
Mån-fre 9:00-13:30		
Mån-fre 9:00-12:00		
Kyrkvägen 2
795 32 RÄTTVIK
Tel 010-160 80 00

För att kunna skapa trygghet och distans för våra kurser och
gruppbokningar kommer vi att fortsätta hålla restaurangen stängd för
externa gäster. Vi kommer fortsätta att sälja varma lunchlådor i vår
drive thru, mot Swish, vid vår entré.
Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se eller ring tel 010-160 80 00.
Varmt välkomna!

