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Sommarhälsning från Stiftsgården under anpassade konfirmandläger 
i juli-augusti
“Välkomna hit till Stiftsgården Rättvik” - det hoppas vi få säga till er 
alla igen snart efter denna tid av restriktioner. Att arbeta med program 
och kursverksamhet har inte varit lätt den senaste tiden. Trots det har vi 
genomfört ett antal små kurser under våren. Vi har följt alla restriktioner som 
gällt både oss på Stiftsgården och andra. Det har varit fint att vi har kunnat 
ses och det har varit mycket uppskattad verksamhet av de som kunnat delta 
och medverka.

Inför hösten 2021 är förhoppningen att vi ska kunna ta emot fler gäster i vårt 
programutbud med kurser för att ge er inspiration och kunskaper inom olika 
områden. Vi erbjuder många kurser för vaktmästare och husmödrar som 
vanligt och i vårt utbud finns också kurser i för andra kyrkoarbetare. Intresset 
från er för våra kurser är stort och utbudet är varierat. Våra kurser är ett 
resultat av de önskningar som kommit in och från aktuella behov i enlighet 
med Stiftsgårdens syfte. En kurs som vi jobbat med i sommarvärmen vill jag 
lyfta extra. Det är ”Verktyg för existentiell och psykisk hälsa i arbetet med 
barn och unga”. Den genomför vi 20-21 oktober tillsammans med stiftet och 
projektet “Meningen med mig”.

Hälsa och inte minst psykisk hälsa är viktiga aspekter för alla åldrar 
utifrån de efterverkningar som pandemin gett. Att mötas och lära sig nya 
saker tillsammans är ett sätt att kunna må bättre. Det vill vi erbjuda i fler 
sammanhang här på Stiftsgården. Så vi hoppas att vi snart kan ses även 
fysiskt i vår kursverksamhet så att vi kan erbjuda er vila, påfyllnad och 
inspiration. Det önskar jag som arbetat med kursverksamhet här sedan 
februari. Stiftsgårdens kurser vill finnas för er och ni är välkomna att anmäla 
er. Vi hoppas att vi kan välkomna er på gården redan under hösten. 

Så håll i, håll ut och håll avstånd ännu ett tag eftersom smittspridningsläget 
är avgörande för pandemiläget och därmed kursläget.

Jag hoppas att vi ses snart!
Ulrika Knutsson
Programmedarbetare på Stiftsgården
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Ny programmedarbetare vid Stiftsgården – Ulrika Knutsson
Kort om Ulrika: folkbildare, pedagog, journalist, processledare som 
arbetat mycket med digital utveckling, kommunikation och livsfrågor, 
boende i Malmköping och delande sin tid mellan oss i Rättvik och Åsa 
folkhögskola utanför Katrineholm.
Välkommen som medarbetare hos oss!

Konsten att vara medmänniska, 30/8-1/9
Fortbildning för dig som är husmor/-far, församlingsvärd/-inna m fl. 
Kursen tar upp bl a kyrkans textilier, hälsa och ohälsa, samtal helt enkelt, 
bakning i teori och praktik, erfarenhetsutbyte och förstås god mat och 
gemenskap.

Kulturinspiration – boksidor och isklumpar, 13-15/9
En inspirationsfortbildning med Ulrika Lissmyr för dig som arbetar med 
barn och äldre och som tycker om kultur, tidsresor, berättande, historia 
och naturkunskap.
 
Livsmedelshygien, grundkurs 14-15/9
För alla livsmedelshanterande verksamheter  
är grundläggande kunskap om livsmedels- 
hygien A och O. Rätt kunskaper och rutiner  
skapar en hållbar verksamhet och hjälper  
dig att behålla nöjda gäster. Magnus  
Wickman, Anticimex, leder kursen.

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

Foton: Magnus Aronson

Foton: Lotta Backlund

Foton: Lotta Backlund
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 Bokning: tel 010-160 80 01, bokningen@stiftsgardenrattvik.se  
Trädvård – mer än bara beskärning? Del 1, 21-22/9 & del 2, 
22-23/9 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. 

Ljud, fördjupning 27-28/9
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. 
 
Ljussättning – och streaming 29-30/9
Ljuset har en avgörande betydelse för att skapa effekter, lyfta fram och 
göra till exempel en bibelberättelse, julspel eller söndagsgudstjänst  - eller 
en streamad gudstjänst - till något alldeles särskilt. Kursdagarna innehåller 
både teori och praktik.

Kyrkan, klimatet och vår skog. Omvändelse — men vart och 
hur? 1-3/10
Del 3c i kursen ”Pengarna eller livet, dags att vända om? - fallet med 
kyrkans skog”. Ett material för inläsning kommer finnas för den som inte 
deltagit i 3a och 3b. 
 
Må bra-kurs för kropp och själ 6-8/10
Är du arbetsgivare och har personal som har  
eller har haft en tuff arbetsbelastning eller  
sjukskriven personal som du har  
rehabiliteringsansvar för? Eller är du privat- 
person 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 förebyggande och avhjälpande syfte.
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Välkomna till Stiftsgården i höst
   
För att kunna skapa trygghet och distans för våra kurser och 
gruppbokningar kommer vi att fortsätta hålla restaurangen stängd för 
externa gäster. Vi kommer även hålla vår drive thru stängd mellan den 
24 juni och 31 augusti.

Läs mer på www.stiftsgardenrattvik.se eller ring tel 010-160 80 00. 
Varmt välkomna!

Med reservation för ändringar.

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

Hållbarförvaltning del 1, 
11-12 oktober

Hållbarförvaltning del 2, 
13-14 oktober

Psykisk hälsa bland barn och 
unga, 20-21 oktober

Sticka för själen och klimatet, 
6-7 november

Kyrkväktarfortbildning, 
9-11 november

Blomstersmyckning, vinter 
1-2 december

KOMMANDE KURSER 2021


